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Ji meha ,`bat] sala 2003-a t] we,andin

xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır.

Heydər Əliyev

Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò
Rojnama heftename civakî ` sîyasî

Ñÿù. 2

Ñÿù. 7

Ñÿù. 12

Prezident İlham Əliyev MİDA-nın inşa edilmiş binalarda şəhid 1947-ci il. Mustafa Bərzani və onun
ailələri və hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuş mənzillərlə tanış olub kürd peşmərgələri Azərbaycanda

Ñÿù. 20

Ãиyìÿòи:
40 гÿïик
Hêjaye:

Serok Barzanî: Hêvîdar im sala nû ji
bo gelê me bibe destpêka qonaxeke nû

Ñÿù. 10

Ñÿù. 4

Премьер-министр Курдистана заявил о планах дальнейшего Qədim dünya filosofu və coğrafiyaşünasları, Karduxilərin Elî Ewnî: PKK Rojava’daki yenilgisini Neçirvan Barzani, Haşdi
укрепления инфраструктуры курдского региона indiki kürd xalqının babaları olduğunu isbat edirlər gizlemek için saldırıyor Şabi Başkanı ile görüştü
Ñÿù. 3

KONGRA-GEL ji bo tevlêbûna meşa li Parîsê bang kir

Ñÿù. 11

Ñÿù. 6

Премьер-министр Ирака назвал нынешние
отношения с Эрбилем “лучшими с 2003 года”

Ñÿù. 18

Tərtər rayonunun Seydimli kənd körpələr Шиитские ополченцы требуют
evi-uşaq bağçasında bayram şənliyi keçirilib доказательств вывода американских войск

Ñÿù. 19

Gəncədə şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə mənzillər verilib

çÑÿù. 3

Qafqazda Şəddadi Kürd dövləti

Ñÿù. 5

Ñÿù. 12

Şəhid avtomatından Berdevkê PDK ê: Me û YNK ê bo Bexdayê
a ç ı l a n a t ə ş projeyekî hevpar amade kiriye

1:4-=.QXD 1/1/2004 4:59 AM Page 7

EHMEDÊ XANÎ HAYATI VE ESERLERİ

7

¹ 27 (138)

D Î P L O M A T

Ñÿù. 8

8-14 oktyabr, Cotmeh

"Ehmedê Xanî" kimdir, nerelidir?

Miladî bin yıllarında Hakkari'nin Çukurca ilçesi
civarında, Azerbaycan yöresinden gelip Bağdat ve Şam
yörelerine gitmekte olan ticaret kervanlarının yolu
üzerinde bir han (Kürtçesi: Xan) inşa edilir.
Zamanla bu han etrafında "Xan" adında bir köy kurulur. Bu köy'e önce Ehmedê Xani'nin aşireti olan "Xanîler",
daha sonraları da Mehmûdî aşiretinin diğer iki kolu olan
"Pinyanişîler" ve "Ertûşîler" yerleşirler. Bunların yerleşmesiyle birlikte biraz daha büyüyen Xan köyü, bu üç
aşiret kolunun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek bir

Manavı", "Xanî Baba Kuaför Salonu", "Ehmedê Xanî
Pasajı" gibi.
Araştırmacı, tarihçi, yazar ve bu konuya önem veren
kuruluşlar tarafından "Ehmedê Xanî Resmi" olarak bu
konuda yayınlamış olduğum resim ortak kabul görmüştür.
İsminin "Ehmedê Xanî" olarak okunup yazılması
gerekirken, "Ahmed-i Hani" olarak Türkçeleştirilmesi,
isminin doğru yazılıp okunmaması üzücü bir durumdur.
Bunun tek nedeni Kürtçe dilinin 2009 yılına kadar yasak-

savaşında Osmanlı padişahına yardım ederek, İran
Safevilerinin yenilgiye uğramalarına büyük katkıları
olmuştur.
Kürtler'in Osmanlı Sultan'ı Selim'e destek verme
nedenleri:
1- Kürt beyliklerinin Osmanlı devleti tarafından
tanınması
2- İran devletinin Şii, Osmanlıların ise Kürtler gibi
Sunnî oluşu
3- Şah İsmail'in daha önceleri mezhep taasubuyla

Ñÿù. 9

Eski kadın vekillerden
Aysel Tuğluk için çağrı
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Prezident İlham Əliyev MİDA-nın inşa edilmiş binalarda şəhid
ailələri və hərbçilər üçün nəzərdə tutulmuş mənzillərlə tanış olub

Dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyinin
(MİDA) Hövsan və Yasamal
Yaşayış komplekslərində inşa
edilmiş binalarda hərbçilər
üçün
nəzərdə
tutulmuş
mənzillər istifadəyə verilib.
Azərbaycan
Respub-

likasının Prezidenti İlham
Əliyev hər iki yaşayış kompleksindəki mənzillərlə tanış
olub.
Başa çatmaqda olan 2021ci ilin son iş günlərindəyik.
Amma bu o demək deyil ki,
dövlət tədbirlərinin keçirilməsində hər hansı ixtisar var.

Onu da nəzərə almaq lazımdır
ki, təkcə dekabr ayında Prezidentin gündəlik fəaliyyət
xronikasında 12 rəsmi qəbul,
Quba, Hadrut və Şuşa
olmaqla 2 region səfəri, Belçika və Rusiyaya xarici səfərlər
daxildir. Hava və avtomobil
yolları ilə qət edilən ümumi

məsafə isə 15 min kilometrdən
artıqdır.
Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyevin fəaliyyətində
diqqəti çəkən amillərdən biri
gərgin iş qrafikinə rəğmən,
görülən işlərlə yerindəcə tanış
olmaqdır. Bu amil xüsusilə
sosial layihələrdə özünü daha
qabarıq büruzə verir.
Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan
Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının
sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi
tədbirləri barədə” 2011-ci il tarixli Fərmanına əsasən, 20 il və
daha çox qüsursuz xidmət
edən hərbi qulluqçular dövlət
vəsaiti hesabına mənzillə
təmin olunurlar. İndiyədək
2208 hərbçi bu təşəbbüsdən
faydalanıb.
Yeni 2022-ci ili daha 130
hərbçi ailəsi öz mənzilində
qarşılayacaq. Onlardan 48-i
Mənzil
İnşaatı
Dövlət
Agentliyinin Hövsan Yaşayış
Kompleksində mənzillə təmin

edilib.
Dövlətimizin
başçısı
Hövsan
Yaşayış
Kompleksindəki
mənzillərdə
yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Sonra Prezident İlham
Əliyev MİDA-nın Yasamal
Yaşayış Kompleksinə gəldi.
Bu kompleksdə isə 82 hərbçi
ailəsinə mənzil verilib. Dövlətimizin başçısı mənzillərə
baxdı.
Mənzillər tam təmirlidir,
mətbəx mebeli ilə təchiz
olunub. Azərbaycan belə
dövlət proqramının icra edildiyi
nadir ölkələrdəndir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə
ordu quruculuğu prosesində
hərbçilərin sosial müdafiəsi,
onların mənzil-məişət problemlərinin həlli, xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması xüsusi
yer tutur. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və
Yeni il bayramı ərəfəsində
təqdim
olunan
növbəti
mənzillər bunun əyani təsdiqidir.
president.az

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Prezident İlham Əliyev
parkında yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar 2022-ci ili “Şuşa İli” elan edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “Nizami Gəncəvi”
adına mədəniyyət və istirahət
parkında əsaslı təmir və
yenidənqurmadan
sonra
yaradılan
şəraitlə
tanış
olublar. Bakının Xətai rayonunda 11,2 hektar ərazisi
olan parkda paytaxt sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının səmərəli istirahəti
üçün hər cür şərait yaradılıb.
Mövcud park və xiyabanların yenidən qurulması və
yenilərinin salınması Bakının
müasir görünüşünə və ekoloji
vəziyyətinə müsbət təsir edən
əsas amillərdəndir. “Nizami

İli”nin
sonunda
dahi
mütəfəkkirin adını daşıyan
parkın
yenidənqurmadan
sonra istifadəyə verilməsi həm
də rəmzi olaraq xüsusi məna
kəsb edir.
Bir vaxtlar “Luna Park” adı
ilə məşhur olan ərazi uzun illər
baxımsız qalmışdı. Ətraf
ərazilərdə yaşayan sakinlərin
sevimli istirahət məkanı olan
parkda əsaslı yenidənqurmaya zərurət yaranmışdı. Bu
məsələ
Prezident
İlham
Əliyevin 2021-ci il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə həllini tapdı.
Qeyd edək ki, 1922-ci ildə
salınmış parkın şəhərin estetik
görünüşünə uyğunlaşdırılması
məqsədilə onun ərazisində

yerləşən bir və iki mərtəbəli
inzibati binalarda əsaslı təmir
və yenidənqurma işləri həyata
keçirilib, süni göl yaradılıb,
amfiteatr və 1938-ci ildən
mövcud olan yay kinoteatrı
yenidən qurulub, iki fəvvarə
kompleksi və müasir tipli işıqlandırma sistemi yaradılıb.
Parkda müasir söhbətgahlar,
müxtəlif ölçülü oturacaqlar,
idman qurğuları quraşdırılıb,
uşaq
əyləncə
kompleksi
yaradılıb. Yay kinoteatrının
qarşısında çay daşlarından
qədim tipli yeni qala divarı tikilib. Parkın ərazisində yaşıllaşdırma işləri görülüb, minlərlə ağac-kol və dekorativ bəzək
bitkiləri əkilib. president.az

Biz 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini qeyd edəcəyik.
Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və biz yeni
ildə bu yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi
nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədilə
mən yeni ili “Şuşa İli” elan edirəm.
Bu barədə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində
bildirib. “Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günüdür. Əminəm ki, dünya azərbaycanlıları bu bayramı ruh
yüksəkliyi ilə qeyd edirlər. Artıq ikinci ildir ki, ruh yüksəkliyi ilə
qeyd edirlər. Çünki mən bilirəm ki, bu işğal dövrü və işğalla
bağlı olan məsələlər xaricdə yaşayan azərbaycanlılara da
böyük əzab-əziyyət verirdi. Çünki ermənilərlə müxtəlif ölkələrdə
ünsiyyətdə olarkən onların təkəbbürlü baxışları əminəm ki,
dünya azərbaycanlılarını incidirdi. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir.
Biz heç vaxt təkəbbürlü olmamışıq, amma hər zaman öz
gücümüzü hiss etmişik”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, bu gün
dünya azərbaycanlıları yaşadıqları bütün ölkələrdə başı dik,
alnıaçıq, üzüağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan Azərbaycanla
haqlı olaraq fəxr edirlər.
president.az
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üçün bayram tədbiri təşkil edilib

Dekabrın 28-də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü və Yeni ilin gəlişi münasibətilə rayonun
şəhid övladları və qaziləri üçün bayram şənliyi keçirilib.
Daşkəsən rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən
30 nəfərədək fidanın qatıldığı bayram şənliyində rayon İcra
hakimiyyəti başçısının müavini Namiq Süleymanov, şəhid
ailələri, qazilər və mədəniyyət işçiləri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Namiq Süleymanov 44 günlük
Vətən müharibəsində Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ordumuzun əldə
etdiyi Zəfərin xalqımıza yaşatdığı əvəzsiz sevinc və qürur
hissindən, şəhidlərimizin və qazilərimizin qəhrəmanlıqlarından söz açıb, rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyevin adından təbriklərini çatdırıb, şəhid
ailələrinin, o cümlədən qazilərin hər zaman diqqətdə
saxlanıldığını, dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarını vurğulayıb.
Bayram şənliyində uşaqlar üçün əyləncəli oyunlar təşkil edilib, Yeni ilin rəmzi olan Şaxta baba onlara hədiyyələr
paylayıb.

Samux rayonunda "Həmrəyliyimizin
Zəfəri " mövzusunda konfrans keçirildi

Əmək
və
Əhalinin
Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Gəncə
şəhərində Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyinin inşa etdirdiyi yaşayış
kompleksindən 80 mənzil şəhid
ailələri və müharibə əlillərinə təqdim
olunub.
Mənzillərin sənədlərinin təqdim
edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini
Vüsal Nəsirli və Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Niyazi
Bayramov ölkəmizin hər bir bölgəsində
olduğu
kimi,
Gəncə
şəhərində də şəhid ailələrinin və
müharibə əlillərinin dövlətin xüsusi
diqqət və qayğısı ilə əhatə edildiyini,
bu gün onlara mənzillərin verilməsinin də bunun bir təzahürü
olduğunu söyləyib.
Vüsal Nəsirli Prezident İlham
Əliyevin şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə xüsusi qayğısı nəticəsində
bu kateqoriyalara aid şəxslərin
mənzillə təminatı proqramının ildənilə genişləndiyini bildirib. Qeyd olunub
ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən 2018-ci ildə 626
ədəd, 2019-cu ildə bundan 50 faiz çox
olmaqla 934 ədəd, 2020-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 70 faiz çox, yəni 1572
mənzil/fərdi ev şəhid ailələrinə və
müharibə əlillərinə verilib. Dövlət
başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli
Sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə
daha 11 min mənzil və fərdi evin şəhid
ailələrinə və müharibə əlillərinə

təqdim edilməsi nəzərdə tutulub.
Vüsal Nəsirli 2021-ci ildə mənzillə
təminat proqramının 3 il əvvələ nisbətən 5 dəfə genişləndiyini qeyd
edib. Diqqətə çatdırıb ki, bu il 3000dək mənzilin verilməsi proqramı icra
olunub və proqram artıq uğurla
yekunlaşır. Bu gün Gəncə şəhərində
verilən 80 mənzil də daxil olmaqla,
indiyədək 12100-dən çox şəhid ailəsi
və müharibə əlilinə nazirlik tərəfindən
mənzil və fərdi ev təqdim edilib.
Nazir müavini, həmçinin 2021-ci
ilin əvvəlindən Vətən müharibəsi
şəhidlərinin
ailələrinə
və
bu
müharibənin əlillərinə, habelə Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanlarına da
mənzillərin verildiyini deyib. Bildirib
ki, Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailələri və həmin müharibənin əlillərin
də uçota alındıqdan çox qısa zaman
sonra artıq onların mənzillə, eləcə də

müharibə əlilərinin avtomobillə təminatı həyata keçirilir. Bu da dövlət
başçısının
Vətən
müharibəsi
şəhidlərinin ailələri və əlillərinə
xüsusi qayğısını bir daha təzahür
etdirir.
Postmüharibə dövrü üzrə sosial
dəstək tədbirlərini qeyd edən Vüsal
Nəsirli vurğulayıb ki, şəhid ailələri
üzvləri, müharibə iştirakçıları, erməni
terrorundan zərər çəkən şəxslərdən
ibarət olmaqla, 41 min şəxsə 47 min
xidmət göstərilib.
Mənzillərlə təmin edilən vətəndaşlar daim sosial dəstəklə əhatə
olunduqlarını vurğulayıblar. Onlar
mənzil-məişət
şəraitlərinin
yaxşılaşdırılmasına, bu gün müasir
tələblərə uyğun yaşayış şəraitinin
yaradıldığı yeni mənzillərlə təmin
edildiklərinə görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Tərtər rayonunun Seydimli kənd körpələr
evi-uşaq bağçasında bayram şənliyi keçirilib
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Samux
rayon Heydər Əliyev Mərkəzində 31 dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə əlaqədar
olaraq "Həmrəyliyimizin Zəfəri " mövzusunda konfrans keçirildi. Tədbir Azərbaycan Dövlət Himninin
səsləndirilməsi və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başladı. Tədbirin
mahiyyəti haqqında məlumat verən Samux MKS nin əməkdaşı Tərifə Verdiyeva çıxış üçün ilk sözü
Samux rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini
Kəmalə Xəlilova verdi. Daha sonra çıxış üçün söz
alan Milli qəhrəman Eltun İsgəndərovun atası Xaləddin İsgəndərov, Samuxlu şəhid Talehin bacısı
Qəmər xanım, qazilərdən Bəhruz Məmmədov, Vüsal
Hüseynov, Samux rayon "Yeni Samux" qəzetinin baş
redaktoru Azər Əhmədov, Samux rayon Heydər
Əliyev Mərkəzinin direktoru Nuranə Həsənova 31
dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü
ilə əlaqədar fikirlərini bölüşdülər. Xalqımızın öz Ali
baş komandanı İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək həmrəyliyi, birliyi sayəsində qazanılmış
Zəfərdən, Zəfəri xalqımıza bəxş edən şəhidlərimizin
dastanlara
sığmayan
qəhrəmanlıqlarından,
qazilərimizin,
döyüşçülərimizin
şucaətindən
danışıldı. Şəhidlərimizə Ulu Tanrıdan rəhmət,
qazilərimizə can sağlığı, xalqımıza xoş günlər firavanlıq arzulandı.
Samux rayon İstixana kənd tam orta məktəbin
Azərbaycan dili müəllimi Salmanova Vəsilənin
şagirdləri ilə birlikdə hazırladıqları 44 günlük Vətən
savaşında Yurdun azadlığı uğrunda sağlamlıqlarını
itirmiş qazilərimizdən bəhs edən səhnə nümayiş
etdirildi. Sonda 31 dekabr həmrəylik gününün tarixindən bəhs edən sənədli film izlənildi.

Uşaqlar bayram tədbirinə xüsusi
hazırlaşıblar. Əvvəlcə bağçanın
müdiri Hicran Hüseynova uşaqları
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
və Yeni təqvim ilinin başlanması
münasibəti ilə təbrik edib, onlara
sülh, əmin-amanlıq, firavan həyat
arzulayıb. Şaxta baba və Qar qızın
şənliyə gəlməsi balacaları çox sevindirib.
Onlar
yolkanın
başına
toplaşaraq Şaxta babaya, Qar qıza
öyrəndikləri
şeirləri,
mahnıları
oxuyub, onlarla rəqs edərək əylənib,
maraqlı kompozisiyalar nümayiş
etdiriblər.
Tədbirdə Tərtər Rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov da iştirak edib. Rayon
rəhbəri uşalqarı bayram münasibəti
ilə təbrik edərək onlara ən xoş arzularını çatdırıb, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın uşaqlara
göstərdiyi diqqət və qayğıdan
danışıb. Qeyd olunub ki, Ulu Öndərin
qurucusu olduğu müstəqil Azərbay-

canda uşaqların vətənpərvərlik
ruhunda böyüməsinə xüsusi diqqət
göstərilir.
Bayram şənliyində Seydimli kənd
körpələr evi-uşaq bağçasının adını
daşıdığı şəhid Əli Vəliyevin yeganə
övladı olan Cavidin oğlu Əli Vəliyevin
ad günü də qeyd olunub. Şəhid

babasının adını daşıyan 5 yaşlı Əli
Vəliyevi bağçanın kollektivi ad günü
münasibəti ilə təbrik edərək balacalarla birgə onun ad günü tortunu
kəsiblər.
Bayram şənliyi maraqlı və yaddaqalan olub. Tədbirdə xatirə şəkilləri çəkilib.

Vətən müharibəsi qazilərinin və Şəhid ailələrinin, aztəminatlı ailələrin övladları üçün 31 Dekabr
– Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə tədbir keçirilmişdir
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin, YAP Suraxanı Rayon Təşkilatının, "Chayki" Restoranı, "Cinemaplus"-un dəstəyi ilə "Birlik" İctimayi Birliyi
tərəfindən Vətən müharibəsi qazilərinin və Şəhid
ailələrinin, aztəminatlı ailələrin övladları üçün 31
Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü və Yeni il münasibətilə tədbir keçirilmiş, onlara
müxtəlif hədiyyələr təqdim edilmişdir. Tədbirdən
sonra "Cinemaplus" kinoteatrında uşaqlar üçün film
nümayiş olunmuşdur.
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Ò à ù è ð Ñ ö ë å é ìà í
Ãóòèëÿðèí âàðëûüû ÷îõ ãÿäèìëÿðÿ óçàíûð.
Áó ýöíÿ ãÿäÿð áèëèíÿí èëê Ãóòè èìïåðàòîðó
Åìíàòóì ìèëàääàí ÿââÿë 3100-úö èëëÿðäÿ
éàøàìûøäûð.
Ëàüàñ êðàëû Àäàäíàðè ùÿëÿ ìèëàääàí
ÿââÿë 2400-úö èëëÿðäÿ Êàðäà õàëãûíäàí ñþç

ìÿìëÿêÿòèí òÿìÿëèíè Áàáèëäÿ
Êöðä
õàëãûíûí
ñàëäûëàð.
ìÿøàëÿñèíè Ñóáàðèëÿð, Ìèòàíèëÿð,
Êùàëäèëÿð, Ìóøêè âÿ Íàéðè
âàñèòÿñèëÿ
Ìåä
äþâëÿòëÿðè
èìïåðàòîðëóüóíà ãÿäÿð äàøûéûá
ýÿòèðäèëÿð.
Ãóòèëÿðèí êöðä õàëãûíûí àòàñû
îëäóãëàðûíû èñáàò åòìÿê ö÷öí "Þí
âÿ
Ìåñîïîòîìèéà"
Àñèéà
òàðèõèíè èíúÿëÿéÿí âÿ àðàøäûðàí
åëì âÿ òàðèõ÷è àìèëëÿðè äÿ áó
ùÿãèãÿòè àðàøäûðìàëàðûíäà äèëÿ
ýÿòèðìèøëÿð. Áóíóí èñáàòû îëàðàã
Ïåíñèëâàíèéà Óíèâåðèñèòåòèíèí
ïðîôåññîðëàðûíäàí
Ñïåèçåð
"Ìåñîïîòîìèéàíûí êþêÿíè" àäëû
ÿñÿðèíäÿ êöðäëÿðèí ãóòèëÿðëÿ
Çàãðîñ ùóëèáèëÿðè èëÿ åéíè èðãäÿí
îëäóãëàðûíû éàçûð (Á. Íèêèòèí, úèëä
Û. ñÿù 91. Äèïîíîò).
Îñìàíëû
òàðèõ÷èëÿðèíäÿí
ßùìÿä Ðÿôèê "Öìóìè òàðèõ"
àäëû ÿñÿðèíäÿ âÿ îíóíëà áèðëèêäÿ ßìèí Çÿêè
äÿ "Êöðä òàðèõè" àäëû ÿñÿðèíäÿ ìöõòÿëèô ôàêò
âÿ ñöáöòëàðëà åéíè ôèêðè òÿñäèãëÿìèøëÿð
(Åùñàí Íóðè Ïàøà, ñÿù 38-40).
Òàíûíìûø òàðèõ÷è Ìóúåðñîí ãóòèëÿðäÿí

ìÿüëóáèééÿòäÿí ñîíðà áÿéëèêëÿðÿ áþëöíäö.
Áó äàüûíûãëûã è÷èíäÿí Áèòëèñ áþëýÿñèíäÿêè
ãóòèëÿð Êàðäàêà àäûíû àëäûëàð. Áÿõòèéàðè
äàüëàðûíäàêû âÿ ÿòðàôûíäàêûëàð ìöñòÿãèëëèê
ãàçàíäûëàð. Àíúàã òàðèõè áàõûìà ýþðÿ,
ãóòèëÿðäÿí ñîíðà áó þëêÿ õàëãûíû éåòèøäèðäèéè
âÿ òàðèõÿ äàìüàñûíû âóðàí èêè éåíè òöðê
äþâëÿòè ìåéäàíà ýÿëäè. Áóíëàðûí ïàðëàã âÿ
ýþðêÿìëè äþíÿìè 725 èë ñöðÿí êöðä Êóññè Êàññèò äþâëÿòè èëÿ áó äþâëÿòèí éàøàìà
ìöääÿòèíèí îðòàëàðûíäà éåð àëàí âÿ òÿãðèáÿí
175 èëëèê áèð éàøàì ñöðÿí Áþéöê Êöðä
Ìèòòàíè èìïåðàòîðëóüóäóð.
Êöðä Êàññèò - Êóññè äþâëÿòè ùàããûíäà
ìÿëóìàò âåðÿðêÿí áó ùàãäà äà ãàáàãúàäàí
áèëäèðìÿê èñòÿéèðèê êè, áó äþâëÿòÿ Úÿìøèäèí
àäû âåðèëìèøäèð. Ùÿòòà Ôèðäîâñèíèí
"Øàùíàìÿ" ÿñÿðè äÿ Êàññèò - Êóññè äþâëÿòèíè
êèíàéÿ èëÿ Úÿìøèäèí ìèëëÿòè ùåñàá åäèð.
Ãóòè èìïåðàòîðëóüóíóí äàüûëìàñûíäàí
ñîíðà ãóòè õàëãûíûí éàðàòäûüû áó äþâëÿò ñèéàñè
ùàêèìèééÿòèíè ì. ÿ 1891-1171 - úè èëëÿðäÿ
ñöðäöðìöøäöð. Ãÿðá òàðèõ÷èëÿðè èñÿ áó
ùàêèìèééÿòèí ñîíóíó 1160-úû èë îëàðàã
ýþñòÿðèð (Ìàóðè÷å Ìåóìàî, "Ëå Ìîíòå
àíòèãèå" ÿñÿðè, Ïàðèñ 1976. Ñÿù-160 ).
Êöðä ñèâèëèçàñèéàñû áó äþíÿìäÿ
èíñàíëûüà áþéöê ìÿíôÿÿò âåðäè. Ñÿíÿò,

Ìÿëóì îëäóüó êèìè, äàùà ÿââÿëëÿð äÿ áó
Ùàììóðàïèíèí
éàðàòäûüû
ÿðàçèëÿðäÿ
ìîíàðõèéà ùàêèìèééÿòè ìþâúóä èäè. Áàáèë
óéãàðëûüûíà þç äàìüàñûíû âóðàí áó êðàë
Àññóðëàðû, Åñÿùíóííà âÿ Ìàðè êðàëëûãëàðûíû
ìÿüëóá åäÿðÿê ìèëàääàí ÿââÿë 1695-úè èëäÿ
ñÿðùÿäëÿðèíè
áèð
õåéëè
þëêÿñèíèí
ýåíèøëÿíäèðäè. Ùÿì Ùàììóðàïè (ì.ÿ 17291686), ùÿì äÿ ñÿëÿôè êðàë Øàìñó Èëîèíà (ì.ÿ
1686-1648) þëêÿäÿ ùöãóãè äþâëÿò
ãóðìóøäóëàð. Þëêÿäÿ ñàüëàì èäàðÿåòìÿ
öñóëó âàðäû. Ìàëèééÿ÷èëÿð (Òàúèðëÿð
òÿøêèëàòûíûí ðÿùáÿðëÿðè), ùàêèìëÿð âÿ âèëàéÿò
âàëèëÿðè ìÿðêÿçäÿêè áöðîéà áàüëû èäèëÿð.
Äþâëÿòèí àìèðëÿðè Âàëè âÿ Áÿëÿäèééÿ
ñÿäðëÿðè êèìè âÿçèôÿëÿð äÿ éàçûëû ÿìðëÿðèí
ùÿéàòà êå÷èðèëèá êå÷èðìÿäèéèíè äèããÿòëÿ
èçëÿéèð. Ñèéàñè âÿ èãòèñàäè éàøàìû òÿê þçö
èäàðÿ åäèðäè.
Ùàììóðàïèíèí ùöãóã êîäó ÷îõ
ìÿøùóðäóð. Èíñàíëûã òàðèõèíäÿ áèëèíÿí ÿí
ãÿäèì ãàíóíó ãîéìàã éàëíûç îíà íÿñèá
îëìóøäóð.
Áó
êîäàêå
(êîä)
àðàøäûðûëäûüûíäà áó þëêÿäÿ êðàëûí õàëãûí
àòàñû âÿ ãîðóéóúóñó îëóá, ýöúëö èëàùè
âàðëûãëàðäàí
(Òàíðûëàðäàí)
àëäûüûíû
ýþðöðöê:
- Òàíðûëàðûí äèããÿòè âÿ ñåâýèñè îëàí ìÿí

åòìèøäèð. Åéíè ôèêðè Óð (Îóð) êðàëû Êìèë Ñèí
äÿ Êóðäå òîðïãëàðûíäàí áÿùñ åäÿðÿê
òÿñäèãëÿìèøäèð. Ùèòèò êðàëû I Øóïïèëóëèòà ì. ÿ
1370-úè èëäÿ Ãóðäå õàëãûíäàí ñþç à÷ìûøäûð.
Äàùà ñîíðàëàð Àññóð êèòàáÿëÿðèíäÿ Êàðäàêà
éàéëàñûíäàí âÿ Êóðòèå - Êóðòè õàëãûíäàí
áÿùñ îëóíìóøäóð.
Àññóð êðàëû Òóêóëòè Èíîð, Ãóòèëÿðÿ
"Êóðäè" äåéèðäè (Áàõ: Èùñàí Íóðè Ïàøà, ñÿù33).
Ìèëëàääàí 900 èë ÿââÿë éàøàìûø Àññóð
êðàëû Àäàëíèðàðè Êóñè, Êóòè, Ñóáàðè îðäóëàðû
èëÿ âóðóøäóüóíó ãåéä åäèð. Áó êðàë þç
êèòàáÿëÿðèíäÿ Ãóòèëÿðè "Êöðäè" äåéÿ
àäëàíäûðûá.
Êöðä õàëãûíûí òàðèõèíè èíúÿëÿéÿðêÿí
àðàøäûðìà÷ûëàðûí
ìöõòÿëèô
äÿéÿðëè
ÿñÿðëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòäèêëÿðè Èùñàí Íóðè
Ïàøà áó ùàãäà áåëÿ äåìèøäèð:
- Êöðä ÿñèëëè îëàí Êùàëäè (Õàëäè),
Àðàðàòè. Ñóáàðè, Íàóðè, Ìèòàííè, Ìóøêè âÿ
Êàññèò äþâëÿòëÿðèíèí Ãóòèëÿðäÿí àéðûëäûüûíû,
éÿíè
ùàìûñûíûí
êþêöíöí
ãóòèëÿðÿ
äàéàíäûüûíû ýþñòÿðÿí ÿñÿðëÿð âàð. Áóíëàðäàí
áèðè ì. ÿ 1280-1261-úè èëëÿðäÿ éàøàìûø Àñóð
êðàëû Û Ñàëàìàíàñàð êðàëëûüûíäàí ãàëàí
êèòàáëàðäà áóíó éàçûð: "Áèð óëäóç êèìè
ïàðëàéàí Ãóòè õàëãû éàëíûç ÷îõëóüó èëÿ äåéèë,
ÿçì, øèääÿò, äÿùøÿò âÿ éûõû÷ûëûãëàðû èëÿ
òàíûíìàãäàäûð. Äöøìÿí÷èëèêëÿðè ìÿíÿ äÿ
ãàðøû ñöðöá ýåòäè".
Êöðä Ãóòè äþâëÿòèíèí äàüûëìàñûíäàí
òÿõìèíÿí 1000 èë ñîíðà éàøàìûø Àññóð êðàëû
Ñàëìàíàñàð, áåëÿúÿ Ãóòè ãîëëàðûíäàí ýÿëÿí
âÿ þç éåðèíÿ ÷àòàí éåíè êöðä õàëãëàðûíûí âÿ
îíëàðûí äþâëÿòëÿðèíèí ãóòèëÿðèí ñîéó âÿ
þâëàäëàðû îëàðàã òàíûòìàãäàäûð. Îíëàð ö÷öí
ìèí èëëèê áèð çàìàí ôàñèëÿñèíäÿí ñîíðà äà
éåíÿ ãóòè ñþçëÿðèíè èøëÿòìÿêäÿäèð.
Åòäèéè ìöùàðèáÿëÿðäÿí ñîíðà êðàë
Ñàëìàíàñàð áóíëàðû éàçìûøäûð: "Àðàðàò
ñÿðùÿäèíäÿí Òóð Àáèäèíÿ ãÿäÿð áèð þëêÿ
è÷èíäÿ Ãóòè ãàíû ñó êèìè àõûäûëäû, ëàêèí
ìÿüëóá îëìàëûäûëàð".
… Éóõàðûäà àäëàðû ÷ÿêèëÿí úîüðàôè
òåðìèíëÿðèí éåðëÿøäèéè áþëýÿëÿðäÿ áó ýöí äÿ
êöðä õàëãû éàøàìàãäàäûð. Òàðèõè Áàáèë
þëêÿñèíè ôÿòù åòìÿê èëê äÿôÿ ãóòèëÿðÿ íÿñèá
îëìóøäóð. Ãóòè äþâëÿòè ïàð÷àëàíäûüûíäà,
îíëàðûí ãîëëàðûíäàí áèðè îëàí Êàññèòëÿðèí
ïàðëàã âÿ ýöúëö äþâðëÿðè 725-úè èëÿ ÷àòàí áèð

ýÿëÿí Íàâèðè õàëãûíûí ùàêèìèééÿòèíèí
ñîíóíäà Êóðòè äåéèëÿðÿê àäëàíäûðûëäûãëàðûíû
ýþñòÿðìÿêäÿäèð êè, áó äà ãóòèëÿðèí êöðäëÿðèí
àòàëàðû îëäóãëàðûíû ñöáóò åäèð. Ùÿòòà äîêòîð
Êîíòèíîâ äà ìèëàääàí 4000 ìèí ÿââÿë
Ìåñîïîòîìèéà âÿ Çàãðîñ äàüëàðûíäà
éåðëÿøÿí õàëãëàðûí Ãóòè âÿ Êóñè (Êàññèò)
äåéÿ àäëàíäûðäûãëàðû âÿ àðè èðãäÿí
îëäóãëàðûíû, Êöðä õàëãûíûí áó òîðïàãëàðäàí
åíèá ýÿëäèéèíè âóðüóëàéûð. Èñòÿð Ìóúåðñîíóí,
èñòÿðñÿ äÿ äîêòîð Êîíòèíîâóí äåäèêëÿðèíè
òÿñäèã åòìÿê ö÷öí "Êöðä ÿäÿáèééàòû òàðèõè"
ÿñÿðèíè ýþñòÿðìÿê èñòÿðäèê (ÛÛ ùèññÿéÿ áàõ).
- Øÿðãøöíàñ Äðàâåð "Êöðäëÿð âÿ Êöðä
òàðèõè" êèòàáûíäà ãóòèëÿðèí âÿ êàðäàëàðûí êöðä
õàëãûíûí àòàëàðû îëäóãëàðû îëäóüóíó éàçûð.
Äèýÿð áèð øÿðãøöíàñ Ðàéêñ äà åéíè ôèêèðäÿäèð
(È. Í. Ï. ñÿù. 173). Êöðä õàëãûíûí ãÿäèìëèéè
âÿ êöðäëÿðèí àíòèê äþâðäÿí ýÿëÿí áèð õàëã
îëäóüóíó òöðê àëèìëÿðè òÿðÿôèíäÿí éàçûëìûø
"Èñëàì åíñêëîïåäèéàñû" ÿñÿðèíèí 1089-úó
ñÿùèôÿñèíäÿ áóíëàð ãåéä åäèëìèøäèð.
Ìèëàääàí òÿãðèáÿí 2000 èë ÿââÿë ÛÛ Øóìåð
äþâðöíÿ àèä äàø éàçûñûíäà, Òùóðåàó-Äàíãèí
(Ðåâóå ä Àññóðèîëîãèå, â-99, ÂÛ, 67) áèð
Êàðäàêà àäûíà òÿñàäöô åäèëèð. Áó þëêÿ
Äðèâåðèí Âàí ýþëöíöí úÿíóáóíäà ýþñòÿðäèéè
Ñó òàéôàñûíûí éàíûíäà èäè. Ìèëàääàí ñîíðà
1071-úè èëäÿ Ìàëàçýèðääÿí Àíàäîëóéà
ýèðìèø òöðê õàëãû èëÿ êöðä õàëãûíûí ùå÷ áèð
ãîùóìëóüóíóí îëìàäûüûíû Ìèëëè Òÿëèì
Íàçèðëèéè
òÿðÿôèíäÿí íÿøð åäèëìèø
åíñèêëîïåäèéàäà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Àäû
áèëèíÿí Ãóòè êðàëëàðûíäàí Ëîñèðàá, Øÿðëÿê,
Èêñ, Ùóø, Àíðè, Äàíçèð, Òðèêàí ÿí áàøëûúà
êðàëëàðäàíäûðëàð.
Áóíëàðäàí
Øÿðëÿêÿ
Ôèðäîâñèíèí "Øàùíàìÿ" ÿñÿðèíäÿ Ñèéàìÿí,
Èêø, Ùóøàéà èñÿ Ùóøÿíý àäëàíäûðûëìûøëàð.
Áàáèë äþâëÿòèíèí ñöãóòóíäàí ñîíðà,
ñàäÿúÿ 125 èë 40 ýöíëöê Áàáèë ùþêìðàíëûüû
çàìàíû ùÿìñÿðùÿä îëàí Ãóòè êðàëëàðûíûí
ñàéû 14 îëäóüóíó È. Í. Ïàøàíûí àäû êå÷ÿí
ÿñÿðèíäÿí þéðÿíèðèê. Áàçèë Íèêèòèí äÿ
ãóòèëÿðèí Ñàðãîí õÿíàäàíëûüûíà ñîí
âåðäèêëÿðèíè âÿ åéíè äþâëÿòèí ìèëàääàí þíúÿ
2496 - úû èëÿ ãÿäÿð ùþêìðàíëûüûíûí
ñöðäöéöíö éàçûð (Á. Íèêèòèí "Êöðäëÿð" úèëä Û,
ñÿù-31).
Þçö Ãóòè ñîéóíäàí îëàí Ëîóãàë Îòîí
(Ëîóãàí êðàëû) Åðóí êðàëû îëàðàã Ãóòè êðàëû
Òðèêàíèíè ìÿüëóá åòäè. Ãóòè õàëãû áó

ìÿäÿíèééÿò, ÿäÿáèééàò, åë ñÿíÿòëÿðè,
ùåéêÿëòàðàøëûã, ðÿñì âÿ åâ ÿøéàëàðûíûí
ôîðìàëàøäûðûëìàñûíäà Êöðä Êóññè äþâëÿòè,
Ìèòàíè äþâëÿòè èëÿ áèðëèêäÿ ÷àüäàøëàðû
Ùèòèòëÿðÿ,
Àñóðëàðà
âÿ
ôèðîíëàðûí
èäàðÿ÷èëèéèíäÿ îëàí Ìèñèð þëêÿñèíÿ áþéöê
þë÷öëÿðäÿ òÿñèð åòìèøäèð.
Òàðèõè
àðàøäûðìàëàðäà
âÿ
Èðàã
Êöðäöñòàíûíäàêû àðõåîëîæè ãàçûíòûëàð çàìàíû
ÿëäÿ åäèëÿí êöðä ìèëëè êàëàðèòèíÿ óéüóí
îëóíàí øàùàíÿ ùåéêÿëëÿð 1984-úö èëäÿ
Áàüäàä Ìèëëè Ìóçåéèíÿ ãîéóëóá. Éåíÿ
Êöðä Êàññèò èìïåðàòîðëóüóíà àèä àäëû - ñàíëû
"Ñèíóñ ñÿùíÿñè" àäëû äàø öçÿðèíäÿ éîíóëàðàã
ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìèø ÿñÿð Ïàðèñèí "Ëàóáðå"
ìóçåéèíè
áÿçÿìÿêäÿäèð.
Áåëÿ
íöìóíÿëÿðäÿí éöçëÿðëÿ ñàéìàã îëàð.
Áåëÿëèêëÿ, ýöúëö Ôèðîí ùàêèìèééÿòèíäÿí
ýåðèäÿ ãàëìàéàí, áþéöê áèð òàðèõè
çÿíýèíëèéÿ ìàëèê îëàí Êöðä Êàññèò äþâëÿòè
ñèéàñè, èãòèñàäè, åëÿúÿ äÿ åëì ñàùÿñèíäÿ èðÿëè
ýåòìÿëÿðèíè ýþñòÿðÿí äÿëèëëÿðëÿ ñöáóò
åòìÿêäÿäèð.
Þëêÿëÿð àðàñûíäà ÿëàãÿëÿð ãóðóëóð,
ìÿêòóáëàð éàçûëûð, åë÷èëÿð òÿéèí åäèëèðäè.
Õöñóñèëÿ ôèðîí þëêÿñè Ìèñèðëÿ Êöðä Êàññèò
äþâëÿòè àðàñûíäà èäõàëàò âÿ èõðàúàò, êðåäèò âÿ
éà ìöáàäèëÿ éîëó èëÿ éàðäûìëàð øÿêëèíäÿ
òÿøêèë îëóíóðäó. Áó äþâëÿòäÿ áàðûø âÿ ñöëù
ìöãàâèëÿëÿðè èìçàëàíûðäû. Áåëÿëèêëÿ, òàðèõèí
áèëäèéè ÿí ãÿäèì çàìàíëàðäàí ýöíöìöçÿ
ãÿäÿð äþâëÿò ãóðóëóøó èëÿ, äþâëÿòëÿðàðàñû
äàíûøûãëàðûí ùöãóãè òÿìÿëëÿðè Êàññèò - Êóññè
èìïåðàòîðëóüóíäà ðàñò ýÿëèíèð (Áó ùàãäà
ýåíèø ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí áàõ: Ìàóðè÷åê
Ìóëåàó "Ëåí Ìîíòå Àíòèãóå". Ñÿù-161).
Èäàðÿåòìÿ ñèñòåìèíäÿ éåíè áèð ãàéäà
éàðàäûëìûøäû. Òàïûíàãëàðäàí äèíè àéèíëÿðëÿ
éàíàøû ñÿíÿò, ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáè ÿñÿðëÿð
äÿ ñÿðýèëÿíìÿêäÿ èäè. Êöðä õàëãû áó
àäÿòëÿðèíè ýöíöìöçÿ ãÿäÿð äÿ äàâàì
åòäèðìÿêäÿäèð. Áó äþâëÿòèí èäàðÿåòìÿ,
ùöãóãè, òîïëóìñàë âÿ ìÿäÿíè ãóðóìëàðûíûí
î çàìàíäà ÿí èðÿëè áèð äöçÿíäÿ îëìàñû áèð
òÿñàäöô äåéèë. ×öíêè, Êàññèòëÿð ì. ÿ 1530-úó
èëäÿ óëó áàáàëàðû ãóòèëÿð êèìè Áàáèëè
(Áàáèëîñó) òàìàì èøüàë åòäèëÿð. Ãÿðáèí
ãÿäèì äþâð òàðèõ÷èëÿðèíèí áèëäèðäèêëÿðèíÿ
ýþðÿ,
Êöðä
äþâëÿòèíèí
ðÿùáÿðëÿðè
ìÿüëóáèééÿòÿ óüðàòäûãëàðû Áàáèëîí þëêÿñèíÿ
ìÿõñóñ îëàí óéãàðëûüà äà ñàùèá îëäóëàð.

Ùàììóðàïè þëêÿäÿ ÿäàëÿòè éàøàòìàã,
çèéàíêàðëàðû âÿ ãàòèëëÿðè ìÿùâ åòìÿê,
õàëãûìûí öñòöíäÿ ýöíÿø êèìè äîüàðàã
äöíéàíû
àéäûíëàòìàã
ö÷öí
Òàíðû
Ìàíðóíóí âÿçèôÿëÿíäèðäèéè áèð ÷îáàí
îëàðàã èäàðÿ åòäèéèì õàëãûìà ùå÷ áèð çàìàí
çöëì åòìÿäèì âÿ òÿíáÿë îëìàäûì. Ìÿíèì
éàõøûëûãñåâÿð êþëýÿì þëêÿìäÿêè áöòöí
øÿùÿðëÿðèí öçÿðèíÿ éàéûëäû. Øóìåð âÿ
Àêêàä þëêÿñè èíñàíëàðûíû äà áàüðûìà
áàñäûì. Îíëàðû ñöëù è÷èíäÿ èäàðÿ åòäèì.
Ìÿíèì ìþâúóäëóüóì îíëàðû äà ãîðóäó.
Ýöúëö îëàíûí çÿèôè ìÿùâ åòìÿìÿñè ö÷öí,
éåòèìëÿðÿ âÿ äóëëàðà ùàãëàðûíû ãîðóìàã
ö÷öí þëêÿäÿ ÿí éàõøû ÿäàëÿò ãóðàðàã,
áóíëàðû ãîðóéàúàã ãàíóíëàðû áèëäèðìÿê
ö÷öí áó ëþâùÿéÿ äÿéÿðëè ñþçëÿðèìè éàçäûì.
Àäèë áèð êðàë îëàðàã ìÿíèì âàðëûüûì
þíöíäÿ èëñàê åäèðÿì (Ùàììóðàïè
ãàíóíëàðû - þí ñþç. Ñÿù -160).
Áåëÿëèêëÿ, Êöðä Êàññèò äþâëÿòè Áàáèëè
ôÿòù åäèá þç ÿðàçèñèíÿ ãàòäûüû çàìàí áó
þëêÿ öçÿðèíäÿ ñîñèàë - èãòèñàäè, èäàðÿåòìÿ
âÿ ìÿäÿíè áèð âàõòäà èíêèøàô åäÿí õÿçèíÿ
âàðäû. Êàññèëÿð äÿ Áàáèëè àëìàäàí þíúÿ
áþéöê áèð äþâëÿòèí òÿìñèë÷èëÿðè èäèëÿð.
Ãàëäû êè, Ùàììóðàïè ìîíàðõèéàñûíûí äà
Êàññèòëÿðèí àòàñû îëàí Ãóòè þëêÿñèíäÿí åéíè
áèð áè÷èìäÿ ìèðàñ îëàðàã áèð ÷îõ øåéëÿðèí
äþâð àëìàñûíà, áó äà àëèìëÿð òÿðÿôèíäÿí
òÿñäèã åäèëìÿêäÿäèð.
Ãóòè âÿ Ùóððèëÿð äþâðöíäÿ àòû äàøûìà
âÿ ÷ÿêìÿ âàñèòÿñè êèìè èëê äÿôÿ èíñàíëûã
Êàññèòëÿð çàìàíûíäà ìèíèê ùåéâàíû êèìè
äÿ èñòèôàäÿ åòìèøëÿð.
Áó òàïûíòûäàí ùÿì áèð éåðäÿí áàøãà
éåðÿ òåç ýåòìÿê ìÿãñÿäè ö÷öí, ùÿì äÿ
ìöùàðèáÿëÿðäÿ ùÿðáè âàñèòÿ êèìè äÿ
éàðàðëàíûðäûëàð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí äÿ Íåîëèòèí
âàõòûíäàí ÿí þíÿìëè øÿêèëäÿ ðàñò
ýÿëäèéèìèç âÿ òàðèõ÷èëÿðèí òÿõìèíëÿðèíÿ
ýþðÿ, ùÿëÿ ïàë÷ûãêÿí öñò-öñòÿ ãîéóëàðàã
èíøà åäèëÿí êÿðïèú èëê äÿôÿ Êàññèò
äþâëÿòèíäÿ è÷èíÿ ñàìàí ãàðûøäûðûá ýöíäÿ
ãóðóäóëìàãëà èíøààòäà èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð.
Àðàäàí 3500 èë êå÷ìÿñèíÿ áàõìàéàðàã,
êÿðïèú Þí Àñèéàíûí èíøààòûíäà ÿí áàøëûúà
âàñèòÿäèð.

ÃßÄÈÌ ÄÖÍÉÀ ÔÈËÎÑÎÔ Âß ÚÎÜÐÀÔØÖÍÀÑËÀÐÛ, ÊÀÐÄÓÕÈËßÐÈÍ
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Müharibənin öz yazılmamış qanunları, möcüzələri var. Müharbə illərində
mən bir şeyə qəti əmin oldum: Qeyrətli
oğullarımız hətta ölümündən sonra da
düşməndən qisas alırlar,Vətən uğrunda
şəhid olanlar sanki ölmur, müqəddəs
savaşda gözəgörünməz İlahi qüvvə
ölümdən sonra da onlardan öz köməyini əsirgəmirdi. İndi sizə şahidi olduğum
bir qeyri- adi hadisə haqqında söz açacağam. Hadisələrə heç bir əlavə
etmiyəcəm. Olduğu kimi siz oxuculara
çatdıracam. 1993-ci ilin soyuq dekabr
günlərindən biri idi. Ağdərə bölgəsində
iki istiqamətdə döyüş gedirdi. Hər iki
tərəfdən itgilər vardı. Döyüşlər bir qədər
səngimişdi. Bir ay idi döyüş bölgəsində
neytral ərazidən ermənilərin və bizim
şəhidlərimizin meyidlərini dəyişmək
üşün danışıqlar aparılırdı . Hər iki
istiqamətdə meyid dəyişmə əmalliyatı
başlanmışdı. Ortakənd deyilən ərazidə
bizim bir təcili yardım maşınımız
ermənilər tərəfindən vuurulmuş, iki
əsgərimiz şəhid olmuşdu. Onlardan biri
Bəylər, təcili yardım maşınının
sürücüsü, tibb bölüyünün əskəridi. O
ermənistandan qaçqın düşüb Gəncədə
məskunlaşmışdı o birisi isə hərbi hosbitalda santexnik vəzifəsində çalışan
mənim yaxın dostdum Ağdamlı Miron
idi. Onların meyidlərini biz tərəfdəki
erməni meyidləri ilə dəyişməliydik Buna
nail olmaq üçün əvvəlcə Ağdərə bölgəsində ermənilərlə danışıqlar aparmaq
lazım idi. Onun üçün erməni Karlenlə
əlaqə yaratmalı idik. Bu rabitə əlaqəsini
mən öz üzərimə götürdüm. Karlenlə
əlaqə saxladım, danışıb razılığa gəldik.
Ortakənddə neytiral ərazidə ermənilər
tərəfindən vurulmuş təcili yardım
maşınının yanında gözləyəcəyini bildirdi. Erməni Karlen sözünü bitirməmiş
əlavə etdi ki Ara türk, mənim səndən bir
xahişim olacaq. Gələndə mənə bir şüşə
Göy-göl konyakı,biraz da nəşə gətir.
Mən istər-istəməz Karlenlə razılaşmalı
oldum. Onun istəklərindən birini əldə
etmək üçün Tərtər rayonuna yola
düşdüm. Göy-göl kanyakını alıb,
Ağdərəyə qayıtdım. Qaldı ki, Nəşəni
əldə edtmək asan idi. Erməni
meyidlərinin hansının cibinə baxsaydın,
mütləq nəşə tapardın. Bir də ki,
ermənilər Ağdərə rayonunun Sıx meşə
ərazisində xeyli çətənə əkmişdilər. Hələ
bəzi yerlərdə xaşxaş kollarına da rast
gəlmək olurdu. Ona görə də Karlenin
istəyini həll etmək asan idi. Karlenlə
rabitə ilə əlaqə saxladım və
görüşümüzün vaxtını təyin etdim. Mən
mütləq bu barədə hərbi hissənin
komandirinə məlumat verməliydim.
Ona görə də hospitalın komandiri Qurban Camaloviçin yanını gedib məsələni
ona olduğu kimi söylədim. Təcili tibbi
yardım maşını lazım olduğunu bildirdim.
Həmin vaxtlar hərbi hospitala kömək
üçün mülki xəstəxanalardan təcili
yardım maşınları göndərilirdi. Qurban
Camaloviç əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün mənə maşın ayrılması
haqqında göstəriş verib mənə uğurlar
arzuladı. Mən təcili yardım maşını ilə
neytiral əraziyə yola düşdüm. Axırıncı
keçid məntəqəsinə dayanıb əsgərlərimizlə vidalaşmalıydım. Risqə getməyimdən, ehtiyatlanan əsgərlər dönə dönə mənə ehtiyatlı olmağ tövsiyə etdiliər: - Əli bəy, Ermənilər namərdilər, səni
əsir götürəbilərlər, ehtiyatlı ol. Bu zaman
hərbi polisin rəis müavini, Mahir Ələkbərov hərbi polisə məxsus UAZ-markalı
maşınla 2keçid məntəqəsinə yaxınlaşdı. Mənimlə görüşub elə onunla da
kecirəcəyim əməliyyat haqıqnda söhbət
edirdim ki, erməni Karlen məni bu an
rabitə ilə çağırdı. Mən ona erməni
dilində gəlirəm deyə-cavab verdim.
Mahir müəllim hərbi polis olmağına baxmayaraq dəfələrlə erməni ərazisindən
yaralı və şəhid gətirib hərbi hospitala
çatdırıb. O bu yolun nə qədər təhlükəli
olduğunu yaxşı bilirdi. Ona görə də bu
yolda ehtiyyatlı olmağım barədə bilgilər
verdi və uğurlar arzuladı mənı
gözləyəcəyini də əlavə etdi. Mahir
müəllimlə görüşüb, kecit məntəqəsini
piyada keçdim. 200 metr neytral əraziyə
tərəf getmişdim ki, üç tərəfdən Karlen
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Şəhid avtomatından açılan atəş

və onun əsgərləri 150 metrdən mənə
tərəf gəlməyə başladılar. Həmişə
olduğu kimi, bu dəfə də silahsız
görüşdük. Neytral ərazidə bizim əsgərlər tərəfindən öldürülmüş çoxlu erməni
meyidi gördüm. Təqribən 40 -45 meyid
olardı. Mən bunların bəzilərinin ciblərinə
baxmışdım. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi
erməni meyidlərindən nəşə tapmaq
asan məsələ idi. Meyitlərdən üç kibrit
qutusu nəşə götürə bilmişdim. Nəhayət
ki, Mən Karlenə tərəf yaxınlaşdım. O,
salamsız-kəlamsız mənə dedi: -Ara,
türk, dediyimi gətirdinmi? -Gətirmişəm,
deyə, cavab verdim. Əlimi ani olaraq
qoynuma saldım. Konyak şüşəsindən
tutmuşdum ki,erməni Karlen yanındakı
əsgərlərə qışqırdı: -Yerə uzanın!Onların
hər üçü qarın üstünə uzandılar. Mən
onların bu hərəkətinə mat-mətəl
qalmışdım. Konyak şüşəsini qoynumdan çıxartdım. Erməni Karlenə dedim: Ara niyə uzanmısınız? mən sizə kanyaq
verirəm,qunbara
atmıram
dedim
Erməni Karlen və iki əsgər uzandıqları
yerdən ayağa qalxdılar. Karlen əlimdəki
konyak şüşəsini görən kimi, dərindən
köks ötürdü və mənə dedi:
- Ara, sən az qala bizi öldürmüşdün
Mən elə bildim ki, sən əlini qoynuna
atanda, əl qumbarasını çıxaracaqsan.
Ona görə də qorxdum. Mən ona dedim:
-Bizdə namərdlik adət deyil. İndiyə
qədər dəfələrlə görüşmüşük, meyidlər
dəyişmişik. -Ara mən nə bilim babam
mənə deyirdi ki, türkün yaxşısı yoxdur.
Turklərə inanma, e'tibar eləmə. Turk
ermənl millətinin duşmənidir -Karlen,
uzun danışma, gəl meyidləri dəyişək.
Sənin o baban durur yoxsa ölüb?Ölüb. Ölüb demə, denən ki, mənim babam
gəbərib. Elə bu zülmü bizə verən, sənin
baban kimiləri deyilmi?-Ara, mən nə
bilim, mən türklərdən narazı deyiləm.
Gətirdiyin o kon¬yak¬dan biraz iç,
sonra mən içərəm. Mən də sənə Ararat
konyakı verəcəm. O, konyakı çıxarana
qədər mən Göy-göl konyakından biraz
içmişdim. Erməni Karlen əlimdən
konyak şüşəsini aldı. Öz gətirdiyi
konyakdan bir az içib mənə uzatdı və
dedi: -İndi arxayın içə bilərsən. O,Göygöl konyakını acgözlüklə başına çəkib
içdi və qurtardı. Konyak şüşəsinin arxasından öpdü dedi:
- Ey gözəl konyak,bal dadırsan.
Heyif ötən günlərdən. . . . -Mən dilləndim: Karlen, ötən günlərin qədrini bilsəydiniz aləmi belə qan gölünə döndərməzdiniz.
Erməni
mənim
bu
sözlərimdən bərk əsəbləşdi: -Siz də
bizim torpaqları davasız- şavasız
özümüzə qaytarsaydınız. . . . . . - Karlen,
unutma ki, bura mənim vətənim, bu torpaqlar da bizim azərbaycanlılarındır. Bu
cəfəng fikirləri sizin başınıza dolduranlar
tarixin lənətini qazanmış şeytan
törəmələridir. Vaxt gələcək tökdüyünüz
qanları sizlərə öz gələcək nəsliniz belə
bağışlamayacaq. Karlen mənim bu
sözlərimin qarşısında nədənsə heç bir
söz demədi,sadəcə əlini mənə uzadıb
qəribə boğunuq bir səslə dedi: -Ararat
konyakının dadına bax. Mən konyakdan bir qurtum aldım və udmadan yerə
tüpürdüm. -Tüpür-tüpür, bizim konyak
Göy-göl konyakı deyil ki - deyə, Karlen
əlini mənə uzatdı və biraz da gətirdiyin
nəşədən ver çəkim hallanım. Mən nəşə

dolu 3- kibrit qutusunu ona uzatdım. O,
ayaq üstə kibrir qutusunun birini
Kazbekə doldurub çəkməyə başladı və
mənə uzatdı. Ancaq mən nəşə çəkməkdən imtina etdim və dedim:
-O mənlik deyil. Karlen nəşədən bir
neçə qullab alıb, qalanını yanındakı
əsgərlərə ötür¬dü. Bayaqdan qarın
üstündə büzüşən əsgərlərin üzünə
sanki gün doğdu. Karlen mənə tərəf
dönub dedi. - Ara, turk sizin burda iki
meyiddən əlavə bir meyidiniz də var.
Amma, o meyid yuxarıda, orada yatıb.
Lağ edib güldü: -Gedim onu durğuzum.
-deyib Karlen yuxarıya doğru yollandı.
Mən erməni meyidini gətirmək üçün geri
döndüm. İki erməni meyidinin üzərindən
silahları götürüb nişan qoyduğum yerdə
saxladım. Qarın üstü ilə bu meyidləri
bir-bir çəkib Karle¬nin əsgərlərinə
yaxınlaşdırdım. Erməni əsgərləri təcili
yardım maşınında olan azərbaycanlı
döyüşçülərinin meyidlərini mənə tərəf
gətirdilər. Bu erməni əsgərləri nəhayət
ki mənə yaxınlaşdılar. Təngənəfəs olan
erməni əsgərləri biri iki avtomat silahı
boynundan çıxarıb yerə uzatdı və Karlenin arxasınca söydulər Mən soruşdum. : - Niyə söyürsünüz, Karlenə?
Onlar dedilər ki, niyə də söyməyək, ara
türk, əziyyəti biz çəkirik xeyirini onlar
görür. Ara Karlenə ölmüş türk əsgərlərinin silahlarını gətirib veririk, onlar da
götürüb hardasa aparıb satırlar. Hələ
Karlendən başqa bir zabit də var. Onun
adı Aşotdu. Onunla birlikdə silahlar
satıb, içgiyə verir rus və erməni qızları
ilə əyyaşlıq edirlər. Mən onlarla
danışa–danışa arada Karlenin getdiyi
tərəfə baxırdım. O bizim əsgərə yaxınlaşdı,əvvəl meyidin başına bir neçə
təpik vurub, içdiyi konyakın təsirindənmiz, yoxsa nəşənin kefindənmi hərdənbir yıxılırdı. Mən erməni əsgərlərinə
tərəf dönüb soruşdum: - Ara, siz bu
meyidlərinizin
hamısını
niyə
aparmırsınız? Erməni əsgəri cavab
verdi: - Ermənistana ölü yox, diri əsgərlər lazımdır. Cünki zabitlər ölüləri diri
kimi qələmə verirlər. Onarın adlarına
gələn ərzaqı və pulu mənimsəyə bilirlər.
Bizim zabitlər ölülərdən də pul qazanmağin yolunu tapıblar. Onların nə
vecinə ki, kim harada öldü qaldı. Əsgər
sözünü bitirməmiş uzaqdan Karlenin
qışqırıq səsi gəldi: - O, türkə deyin ki,
gedib bir erməni meyidi də gətirsin.
Onun dediklərini eşitdim və başa
düşdüm. Mən geriyə dönüb erməni
meyidi gətirmək üçün təzəcə yerimdən
10-15 metr irəliləmişdim ki, iki, üç güllə
səsi eşitdim. Bu atəş səsləri qəflətən
olduğundan, qarın üzərinə uzandım.
Sağa, sola baxıb atəşin hansı tərəfdən
açıldığını anlamağa çalışdım. Başımı
qaldırıb sağ tərəfə baxdım Karlenə tərəf
iri addımlarla irərləyən erməni əsgərlərini gördüm. Onların arxasıyca xeyli
baxdımş. Nəhayət onların Karlenin
yanında dayandılar. Bir azdan erməni
əsgərlərinin hər ikisi mənə tərəf baxaraq
əl eyləyib çağırdılar. Mən hələ nə baş
verdiyindən xəbərdar deyildim. Karlen
nədənsə arxası üstə yerdə hərəkətsiz
uzanmışdı. Mən yerimdən qalxıb
erməni meyidi gətirmək üçün geriyə
deyil, onlara tərəf getməyə başladım.
Çünki onlar özləri də nədənsə yerə
uzanmlış Karlenin başı üzərində dayanmışdılar. Mən gəlib onlara yaxınlaşdım.
Hər ikisinin üzündə çaşqın ifadə var idi.
Nə baş Verdiyini soruşanda onlardan
biri dili tutar – tutmaz Karlen ölüb dedi.
Mən əyilib Karlenin yarasına baxdım.
Sinəsində yan-yana üç güllə yarası var
idi. Karlen ölmüşdü. Əsgərlərdən biri
deyinirdi: -Bu türk Karleni öldürdü.
Əvvəl erməni əskərinin dediyinə
təçubləndim. Sən demə Karlen ölmüş
azərbaycanlı əsgərin əlindəki avtomatı
almağa çalışan zaman avtomatın
qudağından deyil, lüləsindən yapışıb
avtomatı özünə doğru çəkir. Şəhid
əsgərimizin əlindəki avtomat açılmış,
Karleni cəhənnəmə vasil etmişdi. Bu
möcüzə qarşısında donub qalmışdım.
Elə bu vaxt ermənilər tərəfdən bir nəfər

nə baş verdiyini öyrənmək üçün əlindəki ağ parça bağlanımş çubuğu yelləyəyelləyə uzaqdan bizə yaxılaşırdı. O,
gəlib bizə çatan kimi nə baş vardiyini
soruşduğu zaman. Orada olan erməni
əsgərlərindən biri ona hadisəni danışdı.
Barmağı hələ də tətikdə olan şəhid
əsgərimizi göstərdi. Şəhidin üzünə
diqqətlə baxan erməni qəfildən nə isə
xatırlamış kimi dilləndi: -Bu türkün
üzünü mənə tərəf çevirin diqqətlə baxım
dedi: Erməni əsgərinin murdar əlinin
şəhidimizə toxunmaması üçün mən
tələsik əyilib əsgərin hər yerinə baxdım
və onun avtomatında donmuş barmağını zorla tətikdən araladım. Sanki
ölmüş yox diri adamdan silahı zorla
almış kimi zənn etdim. Elə təsəvur
etdim ki,bu əsgər mənə kömək çıxacaqdı. Hər tərəfinə baxdım. Onun heç
bir yerində güllə yarası yox idi. Sifətini
çevirib erməniyə göstərdim. Gələn
erməni əyilərək onun sifətinə və əlindəki avtomatın qundağına baxdı. Qundaqda erməni dilində “Armen” sözü
yazılmışdı. O, yazını oxuyan kimi dilləndi: Bu türkün dizdən aşağı ayaqlarına
baxın. Təpik yerləri olsa,onda bu həmin
əsgərlərdən biridir, -deyə, göstəriş verdi.
Mən yenidən əyilərək əsgərimizin
üstündəki didilmiş,cırılmış şalvarın balağını çətinliklə də olsa dizlərinə qədər
çəkdim və gördüyüm dəhşətdən
gözlərim böyüdü. Əsgərimizin hər iki
ayağı əsgər çəkmələri ilə vurulmuş
işkəncələrə məruz qalaraq çoxsaylı zərbələrdən gömgöy göyərmiş, bəzi
hissələri isə qap-qara qaralmışdı.
Hirsindən zəncir çeynəyən erməni.
Bu həmin əsgərlərdən biridir O, bizim
poliqonda beş nəfərlə birlikdə iki ay idi
ki, əsir idilər. Üç gündür ki, onlar
növbədə duran Armeni və üç əsgərimizi
öldürüb,avtomatını
da
götürüb
qaçmışdılar. -dediBu sözləri deyən
erməni əlləri ilə başını tutub,hirsli halda
mənə baxıb dedi: Ara turk mən səni
belə buraxa bilmərəm bu Karleni alırsan
kurəyinə bizimlə birlikdə gedirik bizimkilərin yanına orda deyirsən ki Karlenin
ölumunə səbəb mən olmuşam. Karlen
turk meyidlərinin birindən avtomat
göturmuşdu avtomatı yoxlamaq ucun
sənə verib. Sən də avtomatın qoruyucusunu yoxlüyan zaman avtomatdan
acılan atəş Karlenə dəyib Deki - Karlenin ölümüinə səbəb mənəm. Sən
bunu desən bizim canımız qurtular.
Yoxsa qalxıb qarnını yırtıb yerinə daş
dolduracam: -deyə ustumə bərk bağırdı
və əlavə etdi ki sənə 3-dəqiqə vaxt
verirəm . O əskərlərə dedi; Mənə
siqaret yandırın, başım catlayır. Elə
həmin an əsgərlərdən biri dilləndi; Komandir bu turk -Karlenə 3 kibrit
kutusu narkotik gətirmişdi birini Karlenlə
birlikdə cəkdik onun çibində 2 qutu da
olmalıdı İçazə ver onu göturum doldurum birini çək başının arğısını sakitləşdirsin. Aşotun gözləri guldu. Mənə
baxıb dedi: Bu turkun belə yaxşı işləri
də var? Hələl olsun sənə turk. Sən
yaxşı oğlansan, çox həiıf ki, turksən. Ara
əsgər, doldur çəkim,Bu əskərlər erməni
Karlenin çiblərini axtarıb kibrit qutularını
tapdılar tələm -tələsik Kazbek qutusunu
çıxarıb yanındakı əsgərə verib dedi,
saxla. Qoy əllərimı qızışdırım, sonra

yaxşıça doldura bilim. Mən ayaq ustdə
dayanıb
bunların
hərəkətlərinə
baxırdım. Nahəyyət ki erməni əsgəri
Kazbeki doldurub qurtardı. Buyur
ko¬man¬dir. O, siqareti dodağına
qoyan kimi dedi; Ara yandır papirosumu
əskər kib¬rit dənəsini bir neçə dəfə
yandırmaq isdəsədə yandıra bilmədi
Aşot hirislənib kibriti əskərdən aldı özü
də bir iki dəfə yandıra bilmədi sonra
yan¬dır¬dı və dedi: Andıra qalmış kibrit
nəmdi Aşod
bu
siqareti
elə
sö¬mü¬rür¬du ki tustusunun haradan
çıxdığını görə bilmirdim. Elə bilki bu
adamın çi¬yə¬ri yanırmış kimi dalba dal çəkirdi. Birdən dayanıb dedi: Ara
mənə tərəf bax, deyəsən gətirdiyinin
təsiri güçlüdür bunu hardan almısan.
Mən düzü¬nü desəm yaxşı olar.
Boğazım qurumusdu, çavab verə
bilmirdim. Özumu ələ aldım var güçümü
toplayıb əyilib yerdən biraz qar götürüb
yedim, boğazım yaşlandı Aşot
qəzəblənib qışqırdı: Ara turk, dillənsən!
Durub səni gəbərdəcəm. Nandanhana
dilləndim: Aşot mən bu narkotikləri sizin
ölmüş əskərlərin ciblərindən götürmüşəm. Erməni Aşot qəhqəhə çəkib
güldü. Mən belə də bilirdim ki,yaxşı şey
yalnız biz ermənilərdə ola bilər. Türk nə
qanır narkotik nədir. Siqaretini çəkməyə
davam etdi. Mən isə dərd götürmüşdü
ki,bu erməni meyidini mənim belimə
yükləyəcəklər və aparmağa məcbur
edəcəklər. Bu barədə başımda plan
hazırlıyırdım ki bunların hansını neçə
vurum. Belə hal birinçi dəfə olduğundan
biraz çətinə duşmuşdum. Birdən Aşot
əsgərlərinə tərəf baxıb gülə-güə dedi: Mənim qoçularım sizcə bu türkü
aparsaq yaxşı olar,yoxsa aparmasaq?
Əsgərlərdən biri dilləndi. Komandir,
mən bu türkü 8 aydır ki, Tanıyıram. Bu
rəhmətdik Karlen həmişə bu türkü tərifləyirdi. Deyirdi ki. bu çox qoçaq
oğlandır. Bu olmasa bizə lazım olan
erməni meyidini götürə bilmərik. Amma
yenə də qərar sizindir. Aşot bir anlıq
fikirləşib dedı: - Düz deyirsiniz, bu türk
bizə lazım olacaq. -Ara türk, sən Kareni
yaxından tanıyırdın? O,öləsi oğlan deyidi. Bizim yaxşı oğlanlar öldülər. Mən də
bilmirəm bu ölümlər kimə lazımdır?
Başını bulayıb erməni əsgərlərinə dedi:
-Orda komandirlərə deyərsiniz ki, türklər
snayperlə Karleni vurdular. -Komandir,
oldu, baş üstə deyib meyidlərini götürüb
uzaqlaşdılar. Mən hər üç şəhidimizi
ərazimizə keçirə bildim. Onu da qeyd
edim ki,ölülərin silahlarını ermənilər
götürdülər. Mirona silahı mən təhvil vermişdim Mən hospitala məxsus silahlara
baxırdım. Bu AK – 74- 4636713 nömrəli
silah hospitalda Mirona məxsus idi.
Ermənilər tərəfindən götürülmüşdü.
Düz bir aydan sonra döyüş bölgəsinə
getmişdlm orada Erməni meyidinin
üzərindən Mirona məxsus avtomat
silahı tapdım. Gətirib hərbi hissənin
komandirinə göstərib sənədləşdirib
hərbi hissənin silah anbarına təhvil
verdim. Erməni əsirliyindən qaçdıqdan
sonra işgəncələrdən zəifləmiş bədəni
donaraq ölən, amma ölüsü belə
düşmənədən qisas alan bu əsgərin tarixçəsini danışsam da onun kimliyini
müəyyən etmək üçün xeyli zaman
keçdi. Mən ərazimizə keçirdiyim hər
şəhid əsgərimizin foto Şəklini çəkib
əbədiləşdirməyə çalışmışam. Çünki
gələcək nəsil onları tanımalı, bu günlər
üçün onlara borclu olduqlarını unutmamalıdırlar. Bu şəhid eloğlumuz Quba
rayonu Hərbi Komissarlığı tərəfindən
hərbi xidmətə çağrılmış 1973-cü il təvəllüdlü. Tərtər bölgəsində N saylı hərbi
hissədə qulluq etmiş və döyüş
tapşırığını yerinə yetirərəkən əsir
düşmüşdür. Hal-hazırda doğma torpağı
olan Quba rayonunda Şəhidlər xiyabanında uyuyan bu vətən oglunun ruhu
qarşısında baş əyirəm və Allahdan cəmi
şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Ən uca
məqama şəhidlik zirvəsinə qovuşmaq
Allahın bir lütfüdür ki, müqəddəs Allah
onu yalnız xoşbəxt insanlara bəxş edir.
Rümanə Əmrəliyeva,
“Həqiqət” tarixi araşdırmalar
ictimai birliyinin icracı direktoru
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1947-ci il. Mustafa Bərzani və onun kürd peşmərgələri Azərbaycanda
1946-cı ilin dekabrında İranda
Mehabad respublikası süqut edir.
İranın baş nazir Qəvame-Səltənə ilə
Mehabadın lideri Qazı Məhəmməd
arasında avqustda Tehranda bağlanmış razılaşma pozulur və şah qoşunları həm Təbrizi, həm də Mehabadı ələ
keçirir. 1947-ci ilin 30 martında Qazı
Məhəmməd, qardaşı Sədr Qazı və
Mehabad respublikasının müdafiə
naziri Seyf Qazı dar ağacından asılır.
Şah qoşunlarına qarşı müqaviməti
yalnız respublikanın Baş komandanı,
general Mustafa Bərzani davam etdirir.
44 yaşlı Bərzani sonunda qüvvələr nisbətinin bərabər olmadığını və məğlubiyyətin qaçılmazlığını anlayaraq İranı
tərk etmək və SSRİ-yə keçmək qərarına gəlir. 1947-ci ilin iyununda o, silahlı
dəstəsi ilə Naxçıvanla sərhədi keçərək
Azərbaycan ərazisinə, Culfaya daxil
olur. Beləliklə, Bərzaninin və tərəfdarlarının 12 il davam edən SSRİ dövrü
başlayır. Həmin dövrün bir neçə ili
Azərbaycan SSR-də keçir.
* * *
SSRİ ərazisində dəfələrlə Bərzani
ilə ünsiyyətdə olmuş əfsanəvi Sovet
əks-kəşfiyyatçısı Pavel Sudoplatov
(1907-1996) özünün 1990-cı illərdə
işıq üzü görən “Xüsusi əməliyyatlar”
adlı memuarlarında xatırlayır: “Bərzani
SSRİ-yə gəlməzdən bir müddət əvvəl
İrandakı kürd üsyançıların rəhbərləri
şahın qurduğu tələyə düşürlər: onlar
danışıqlar üçün Tehrana çağırılır,
burada həbs edilir və edam olunurlar.
Yalnız Bərzani həmin qismətdən qaça

Qonşuların qeyri-adi hərbi fəallığının səbəbləri Moskva üçün sirr deyildi.
Vasili
Ryasnoyun
həmin
məruzəsində deyilirdi: “Əldə olunmuş
bilgilərə gör, İran Kürdüstanında, Uşnu
rayonunda (Urmiyə gölündən cənubqərbə) 1947-ci ilin martından başlayaraq İran hökumət qoşunları ilə İraqdakı bərzan tayfasının tərksilah
olmaqdan imtina etmiş üzvləri arasında hərbi əməliyyatlar başlayıb. Kürd
bərzan tayfası 1945-ci ildə İraqdan
köçərək İranda məskunlaşıb”.
Beləliklə, əvvəl İraqda, sonra isə
İranda məğlubiyyətə düçar olmuş
molla Mustafa Bərzani kor dalana
sıxışdırıldığını yaxşı anlayaraq yeganə
qurtuluş yolunu Azərbaycan ərazisinə
keçməkdə görürdü. Onun hərbi birləşmələri Maku yaxınlığında şah
qoşunlarını məğlub edərək SSRİ
sərhədinə doğru hərəkət edirdilər.
Pavel Sudoplatov memuarlarında
sərhəddə toplaşmış Bərzani tərəfdarlarının sayı barədə yazır: “Sərhədi
keçən Bərzani tərəfdarlarının sayı 2
minə yaxın döyüşçüdən ibarət idi, elə
bir o qədər də onların ailə üzvləri
vardı”. Ancaq digər Sovet əks-kəşfiyyatçısı - Vadim Udilov isə özünün
“SSRİ-də terror aktları və təxribatlar”
kitabında onların sayının 500 nəfər
olduğunu yazır.
İyunun 15-də İran təyyarələrinin
bombardmanı altında Araz çayı boyu
sərhədə ilk kürd dəstəsi yaxınlaşır.
Dəstədən 2 nəfər Sovet sahilinə
keçərək Mustafa Bərzaninin Stalinə

bilir. Şah onu danışıqlara dəvət
edəndə, Bərzani cavab verir ki, yalnız
bir halda Tehrana gələ bilər - əgər şah
özünün ailəsini girov kimi Bərzaninin
mənzl-qərargahına göndərərsə. Şahla
ilkin danışıqlar davam edən müddətdə
isə o, qüvvələrinin böyük hissəsini
İranın şimal rayonlarına, SSRİ ilə
sərhədin yaxınlığına yerləşdirir”.
1947-ci ilin iyununda SSRİ Daxili
işlər nazirinin müavini Vasili Ryasnoy
Stalinə məruzə edir: “Bu ilin 15 iyununda Naxçıvan 41-ci sərhəd
dəstəsinin hərbi müşahidəsinə görə,
Sovet-İran
sərhədindin
cənubqərbində İran təyyarələri peyda olaraq
Ağgül gölündən (İran) cənuba doğru
uçuşlar keçirib. Onlar bizim ərazilərimizə 200 metrə qədər məsafədə daxil
olublar. Elə həmin dövrdə bir neçə
bomba partlayışı da qeydə alınıb”.

məktubunu sərhəd komissarına təqdim edir. Ancaq Moskvadan cavab
gecikir. 16 iyunda səhər tezdən İran
sərhədində öz şəxsi mühafizəçilərinin
əhatəsində Bərzani də peyda olur və
dəstəsinin SSRİ-yə üzüb keçməsinə
icazə üçün danışıqlar aparmaq istəyir.
Ancaq sərhədçilərə yalnız bir tapşırıq
verilmişdi: diskussiyaya girməmək,
sərhədi pozan kürdləri isə saxlamaq
və tərksilah etmək.
İyunun 17-də kürdlərin vəziyyəti
daha da çarəsizləşir və Araz çayı ilə
əvvəlcə yaralılar və taqətdən düşən bir
qrup silahlı keçərək Naxçıvan ərazisinə daxil olur. Bu 160 nəfərdən 40 odlu
silah götürülür. Çayın o biri sahilindən
müşahidə aparan Bərzani öz tərəfdarlarının sərhədçilər tərəfindən atəşə
tutulmadığını gördükdə, iyunun 18-də
dəstəsinin qalan üzvlərinin də çayı

keçməsinə göstəriş verir. Bu vaxt
kürdlər silahlarının bir hissəsini İran
tərəfdəki qamışlıqlarda gizlədərək
sərhədi keçirlər. İyunun 19-da SSRİ
Daxili işlər nazirliyi əməliyyatın

nəticələrinə dair Stalinə məlumat
göndərir: “İyunun 18-i axşama qədər
Molla Mustafa Bərzaninin başçılığı
altında kürd dəstəsi Sovet ərazisinə
keçib. Onların ümumi sayı 499
nəfərdir. Kürdlərdən götürülüb:
303 tüfəng, 5 avtomat, 55 tapança,
54 qumbara, 13 binokl, 13 min patron.
Saxlanılmış kürdlər Naxçıvan şəhərinə
aparılıb və burada sərhədçilərin
mühafizəsi altındadırlar”.
İran sərhəd komissarı tezliklə
Sovet həmkarına müraciət yollayaraq
Bərzani və tərəfdarlarının təhvil verilməsini təklif edir. Müraciətdə deyilirdi:
“Dostluq münasibətlərimizin pozulmaması naminə xahiş edirik ki, 400 əclafı
geri qaytarasız”. Ancaq Sovet tərəfi bu
xahişə məhəl qoymur. Bununla da,
Bərzaninin və onun kürdlərinin əvvəlcə
çox qısa müddət çəkəcəyi fərz edilən,
ancaq 12 ilə qədər davam edən “Sovet
dövrü” başlayır.
* * *
Bir müddət Culfada saxlandıqdan
sonra, kürdlər Abşerond yerləşdirilirlər.
Bərzani isə qısa müddət Şuşada qalır,
sonra isə Bakıya köçürülür. Onun
Sovet rəhbərliyinə “sosializm uğrunda
mübarizəyə hazır olduğuna” dair
söylədiyi nitqlər isə istər Miocəfər
Bağırovda, istərsə də Moskvadan
gələn emissarlarda xəfif ironiya doğrurur. Sovet tərəfində əsas təəccüb
yaradan cəhətlərdən biri kürdlərdə çox
güclü inkişaf etmiş tayfa-nəsil münasibətləri idi. Onlar Bərzanini az qala
ilahiləşdirirdilər və bu cür geridə
qalmış ictimai münasibətlərlə sosializm quruculuğuna dair vədlər qətiyyən
bir-birinə uyuşmurdu.
Odur ki, Sovet rəhbərliyi bu arxaik
münasibətləri heç olmasa yumşaltmaq, kürdlərin cəmiyyətə assimilyasiyasına nail olmaq üçün hətta
kürdləri Bərzanidən bacardıqca təcrid
də edirdi. Üstəlik, kürdlərin arasında
kommunist təbliğatı aparmaq, yaxud
oraya öz adamlarını salmaq cəhdləri
də uğur gətirmirdi - kürdlər yadlar üçün
qapalı idilər. Bununla bağlı, Pavel

Sudoplatov bir epizodu da xatırlayır artıq Daşkənddə olanda onların
Bərzaninin əhatəsinə informator yerləşdirmək cəhdləri həmin şəxsin izsiztozsuz yoxa çıxması ilə nəticələnir.
* * *
1947-ci ilin payızında Sudoplatov
Bərzani ilə görüşüb danışmaq üçün
nazir Abakumov tərəfindən Bakıya
göndərilir. O, memuarlarında bu
barədə yazır:
“Mən Bərzaniyə TASS-ın (Sovet
İttifaqı Teleqraf Agentliyi) baş direktorunun muavini və Sovet hökumətinin
nümayəndəsi kimi təqdim olundum.
əyatımda ilk dəfə idi ki, əsl feodal ilə
rastlaşırdım. Bununla belə, Bərzani
məndə fərasətli siyasətçi və təcrübəli
hərbi rəhbər təsiri yaratdı. O dedi ki,
son yüz ildə kürdlər farslara, iraqlılara,
türklərə və ingilislərə qarşı 80 dəfə
üsyan qaldırıb və onların 60-ından
çoxunda kömək üçün Rusiyaya
müraciət edərək adətən yardım alıblar.
Cavab olaraq mən elan etdim ki, Sovet
tərəfi Bərzaninin və onun zabitlərinin
bizim
hərbi
məktəb
və
akademiyalarımızda xüsusi təlim
keçməsinə razıdır. Həm də ona
bildirdim ki, kürdlərin Azərbaycandan
Orta Asiyaya köçürülməsi müvəqqəti
xarakter daşıyır və onların Kürdüstana
qayıtmaqları üçün şərait yetişənə
qədər davam edəcək...”
Sudoplatov xatirələrində daha bir
maraqlı məqama toxunur: “Abakumov
mənə
Bərzani
ilə
söhbətlərin
nəticələrini, habelə Stalinin kürdlərin
hərbi tədris müəssisələrimizdə təhsil
almalarına razılıq verdiyini Mircəfər
Bağırovla bölüşməyi qadağan etmişdi.
Məsələ
ondadır
ki,
Bağırov
Bərzanidən və onun adamlarından
İran Azərbaycanında vəziyyəti destabilizasiya etmək üçün yararlanmaq
niyyətindəydi. Ancaq Moskvada fərz
edirdilər ki, Bərzani İranda yox, məhz
İraqda daha lazımlı ola bilər - oradakı
ingilispərəst rejimi devirmək üçün...”
* * *
1947-ci ilin oktyabrında Bərzani
Azərbaycan kommunistlərinin rəhbəri
Bağırova öz məktub-memorandumunu
yollayır. O, Bağırovdan aşağıdakı
məsələlərə münasibət bildirməsini
xahiş edir:
“1. Tərəfdarlarım ilə görüşməyə
icazə verilməsi.
2. Onların təhsili üçün şəraitin
yaradılması.
3. Aylıq bülletenin çapının təşkil
edilməsi.
4. BMT-yə kürdlərə münasibətdə
yeridilən ədalətsiz siyasətlə bağlı
şikayətin göndərilməsi.
5. Stalinlə görüşün təşkil olunması”.
Noyabrın 15-də o, Bağırova daha
bir məktub yollayır. Bərzani məktubunda Bağırovu “Şərq xalqlarının rəhbəri”
adlandırır. “Biz taleyimizi Sovet dövləti
ilə bağlamağı vacib saydıq, çünki, bu
hakimiyyət azadlığın dayağı və
xalqların ümididir”, - Bərzani yazır.
Həmin məktubunda o, “çox məşəqqətli, incidlilmiş və təhqir olunmuş vəziyyətə düşən azadlıq hərəkatı döyüşçülərinə diqqət ayırmasını” xahiş edir.
(Ardı var)
Məmməd Süleymanov
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"Ehmedê Xanî" kimdir, nerelidir?

Miladî bin yıllarında Hakkari'nin Çukurca ilçesi
civarında, Azerbaycan yöresinden gelip Bağdat ve Şam
yörelerine gitmekte olan ticaret kervanlarının yolu
üzerinde bir han (Kürtçesi: Xan) inşa edilir.
Zamanla bu han etrafında "Xan" adında bir köy kurulur. Bu köy'e önce Ehmedê Xani'nin aşireti olan "Xanîler",
daha sonraları da Mehmûdî aşiretinin diğer iki kolu olan
"Pinyanişîler" ve "Ertûşîler" yerleşirler. Bunların yerleşmesiyle birlikte biraz daha büyüyen Xan köyü, bu üç
aşiret kolunun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek bir
nufusa ulaşınca, önce Pinyanişîler ve Ertuşîler, daha
sonraları da Xanîlerin bir kısmı Xan köy'ünden ayrılırlar.
Xanîler'in bilinen eski liderlerinden biri olan ve ailesi
ile birlikte Van'ın Hoşab ilçesi civarına yerleşen Mîr
Hasan, savaş ve saldırılar sonucu yıkıma uğrayan
Zerînak kalesi'nin onarım işlerinden sorumlu olmak
üzere "Dizdar" (Kale Ağası) olarak tayin edilir.
Mîr Hasan'ın vefatından sonra yerine oğlu Mîr
Süleyman, onun vefatından sonra yerine oğlu Mîr
Abdurrezzak, onun da ardından yerine "Büyük Şeyh
Abdurrahman" olarak meşhur olan oğlu "Mîr
Abdurrahman Xanî" geçer.
Van ve çevresi 16. yüzyılın ilk yarısında Şah
Tahmasb yönetimindeki Safeviler tarafından işgal edilince, Abdurrahman Xanî ailesiyle birlikte Bayezîd'e
(Doğubayazıt) göç eder ve burada Mehmûdî aşireti
içerisinde kendine yer bulup "Doze Sor" (Kızıl kale)
civarına yerleşir. O dönemde adı geçen kalenin hakimi
olan Mîr Necmeddîn Mahmûdî çok saygı gösterdiği Şeyh
Abdurrahman Xanî'yi "Kale Kadısı" olarak atar ve Şeyh
abdurrahman vefat ettiği 1534 yılına kadar bu görevde
kalır.
Şeyh Abdurrahman'ın vefatından sonra kalenin idaresi oğlu Mîr Rüstem'e verilir. Ancak osmanlıların Kürt
Celalî aşiretine karşı takındıkları olumsuz tutum karşısında, Celalî aşiretine destek çıkmayan kale ahalisinin bu
durumunu içine sindiremeyen Mîr Rüstem görevinden
istifa eder ve ailesiyle birlikte Bayezîd'in (Doğubayazıt)
merkezine yerleşir. Mîr Rüstem'in vefatından sonra yerine Xanîler ailesinin "Mela" (Molla) ünvanını aldığı bilinen
ilk ferdi olan oğlu Îyad (veya Eyad) geçer. Fıkıh ilmindeki derinlemesine bilgisinden dolayı Mela olarak meşhur
olan bu zatın vefatından sonra yerine oğlu ilyas geçer.
İşte kendisi de ilim tahsil edip, icazet alan ve Bayezîd'de
"Müderris"lik yapan İlyas, Ehmedê Xani'nin babasıdır.
Annesinin adı Gülnigar'dır.
Ehmedê Xanî 1651 yılında Doğubayazıt'ta doğmuş
1707 yılında Doğubayazıt'ta vefat etmiştir. Hiç evlenmemiştir.
Osmanlılar zamanında Bayezîd olarak ifade edilen
yer, günümüzde Kürtçe: Bazîd, Türkçe: Doğubayazıt
olarak söylenir, yazılır.
Kimileri Xanî'nin kökeni olan "Xanîyanî" aşiretinin
yaşamış olduğu "Xan" köyünden dolayı, Ehmedê Xanî'yi
Hakkari'li olarak kabul et-tir-meye çalışmaktadır.
Kimileri de Van'ın Hoşab ilçesi civarında Hakkari'nin
Xan köyünden göç edenlerin yaşadığı "Xanîyanî" aşiretinin devamı kabul edilen yaklaşık 50 köylerinin bulunmasından dolayı, Ehmedê Xanî'yi Van'lı olarak kabul ettir-meye çalışmaktadır.
Oysa ki yukarda da detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi
"Xanîyanî" aşireti Hakkari-Çukurca-Xan köyünden VanHoşab'a göç eder 4 kuşak burada yaşadıktan sonra,
Şeyh Abdurrahman Xanî ve ailesi Doğubayazıt'a göç
ederler. Doğubayazıt'ta da 4 kuşak yaşadıktan sonra
Ehmedê Xanî dünyaya gelir. Dolayısıyla "Hakkari'li",
"Van'lı"dır demek yersizdir, gerçeklik payı yoktur.
Doğrusu: Ehmedê Xanî 1651 yılında Doğubayazıt'ta
doğmuş 1707 yılında Doğubayazıt'ta vefat etmiştir.
"Ehmedê Xanî Hazretlerinin Türbesi" Doğubayazıt'tadır.
Hala da Doğubayazıt halkı ve yurdun dört bir yanından
ve yurtdışından gelen ziyaretçiler tarafından ziyaret
edilmektedir.
Doğubayazıt halkı günümüzde de "Serê Xanî Baba"
(Xanî Baba'nın Başı İçin) diye yemin eder. Bu yemini
yapana inanır. Yalan yere bu yeminin edilemeyeceği
inanışı yüksektir.
Doğubayazıt ilçesinde "Xanî Baba" yada "Ehmedê
Xanî" ile başlayan işyeri isimlerine, tabelalara sıkça rastlanır. "Ehmedê Xanî Parkı", "Xanî Baba Turizm", "Xanî
Baba Lokantası", "Xanî Baba Çay evi", "Xanî Baba

Manavı", "Xanî Baba Kuaför Salonu", "Ehmedê Xanî
Pasajı" gibi.
Araştırmacı, tarihçi, yazar ve bu konuya önem veren
kuruluşlar tarafından "Ehmedê Xanî Resmi" olarak bu
konuda yayınlamış olduğum resim ortak kabul görmüştür.
İsminin "Ehmedê Xanî" olarak okunup yazılması
gerekirken, "Ahmed-i Hani" olarak Türkçeleştirilmesi,
isminin doğru yazılıp okunmaması üzücü bir durumdur.
Bunun tek nedeni Kürtçe dilinin 2009 yılına kadar yasaklı bir dil oluşudur. Kürtçe alfabe ile yazmanın yasak
olmasıdır. Oysa ki kabul gören bir doğru var ki, özel isimler, şahıs isimleri başka bir dile çevrilemezler. Anlamı
nedir diye tercüme edilebilirler ama isim kendi anadilinde
nasıl okunup yazılıyorsa diğer dillerde de öyle okunup
yazılmalıdır. Yani "Ehmedê Xanî".
Eğitim durumu:
Ehmedê Xanî, Bayezîd'de bulunan Muradiye
Medresesi'nde eğitim görmüştür. Daha sonraları Ahlat,
Urfa, Bitlis, Cizre, Bağdat, ve Mısır'da bulunan değişik
medreselerde eğitimini tamamladıktan sonra Bayezîd'e
dönerek bir mescit ve medrese kurarak imam ve Öğretmen'lik yapmaya başlamış ve vefat ettiği tarihe kadar
ders vermeye devam etmiştir.
Okuma-yazma bilen, aydın bir aşiret'e mensub olan
Ehmedê Xanî 14 yaşında Mîr Muhamed'in divan katipliğini yapmış, daha sonraları Muradiye Medresesinde
imamlık ve Öğretmenlik (Müderrîs) görevlerini birlikte
sürdürmüştür.
Mezhebi, tarikatı ve tasavvuf anlayışı
Ehmedê Xanî'nin eserleri incelendiğinde Kürt alimlerinin büyük çoğunluğu gibi fikhi mezhep olarak Şafiî,
itikadi mezhep olarak Sünnî-Eş'arî, tarikat olarak
Nakşibendî olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak Xani''nin tarikat ve tassavuf anlayışında cahil
ve sahtekar Şeyh ve Sofu'lara yer yoktur. Nitekim

savaşında Osmanlı padişahına yardım ederek, İran
Safevilerinin yenilgiye uğramalarına büyük katkıları
olmuştur.
Kürtler'in Osmanlı Sultan'ı Selim'e destek verme
nedenleri:
1- Kürt beyliklerinin Osmanlı devleti tarafından
tanınması
2- İran devletinin Şii, Osmanlıların ise Kürtler gibi
Sunnî oluşu
3- Şah İsmail'in daha önceleri mezhep taasubuyla
hareket ederek Sünnî Kürt beylerini azledip yerlerine
Kızılbaş yöneticiler tayin etmesi
Çaldıran savaşı zaferinden sonra Kürt coğrafyasının
değişik mühitlerinde toplam 55 Kürt beyliği kurulmuş.
Yavuz sultan Selim ile yapılan anlaşmaya göre bu beylikler kendi içişlerinde serbest fakat her hangi bir dış
saldırıda osmanlı'ların yanında yer alacaklardı.
Kürt beylerinin de yardımıyla İran Safevilerinin elinde
bulunan Bağdat, Osmanlı toprağına katıldıktan sonra,
1639 yılında Osmanlı-İran arasında "Kasr-ı Şirin" anlaşması imzalanır. Bu anlaşma ile Kürt toprakları ikiye
bölünür. Doğu mıntıkaları İran, diğer mıntıkalar da
Osmanlı payına düşer.
Ehmedê Xanî, Osmanlı-İran arasında yaşanan
savaşlarda en büyük zararı Kürtler'in çektiğini "Mem û
Zîn" eserinde 221-225 beyitleri arasında şöyle dile getirmiştir;
Bu Rom ve Farslar Kürtleri kuşatmışlar
Kürtlerin tümü dört tarafa dağılmışlar
Kürt kabilelerini bu ikili cepheler
İmha okları için hedef seçmişler

Sınırların tespitinde anahtar olan Kürtlerdir
Aşiretleri sınırlar üzerinde sağlam setlerdir
Birer denizi andıran Romlar ve Acemler
Ne zaman ortaya çıkıp harekete geçseler
Kürtler her taraftan kızıl kana bulanırlar
Berzah gibi onları birbirinden ayırırlar

"Nubehara Biçûkan"'ın 7. kıtasının giriş vecizinde Şeyh'lik ve sofu'luğun ancak keramet, ilim, okuma ve amel
dinamikleri ile bir hüviyet kazanacağına ve bağlanılan
tarikat'ın İslam şeriat'ına uygun olması, dolayısıyla
İslam'ın tasvip etmediği hurafelerle dolu bir tarikat olmaması ve sofu'nun inzivaya çekildiği her zaviye'nin (ibâdet
için çekildiği tenhâ yer), bir ilim hücresi olarak sağlam bilgilerin edinildiği bir yer olması gerektiğine dikkat çekmektedir.
Askeri ve siyasal açıdan:
Ehmedê Xanî'den önceki dönemlerde başlayıp
Kürtler ve Xanî üzerindeki etkileri Xanî döneminde de
devam eden hadiselerin başında Osmanlı-İran savaşları
gelmektedir. Kürtler ve toprakları bu iki rakip güç arasında şiddetli bir mücadele ve çatışma alanı haline gelmiş
ve en büyük zararı da Kürtler ve toprakları görmüştür.
Yaşanan savaşlarda Kürtlerin bir kısmı Osmanlıların, bir
kısmı da İranlıların yanında yer alırlardı. Böylece Kürt
beylikleri Osmanlı ve İran İmparatorlukları uğruna birbirlerinin kanını dökmekten de çekinmezlerdi.
İran Safevilerini yöneten Şah İsmail, topraklarını
genişletmek amacıyla Kürt mıntıkasını işgal ettiğinde, 12
Kürt emir'i özerk yönetimlerini Şah'a bırakmak ve kendisine bağlılıklarını belirtmek için Tebriz'e gittiklerinde
tutuklanıp zindana atılırlar. Daha sonra serbest bırakılsalar da Kürtlerin İran yönetimine güvenleri artık
sarsılmıştır. Osmanlı padişahlarından Sultan selim
zamanında Kürt beyleri özerk yönetimlerini kendileri
yönetmek şartıyla Sultan selim'e bağlılıklarını ilan etmiş
ve 1514 yılında Osmanlı-İran arasında yaşanan Çaldıran

Xanî'yi etkileyen olaylardan biri de 1608 yılında İran
Safevileri ile Kürtler arasında yaşanan ve Kürt direniş
hareketinin önemli direniş halkalarından biri sayılan
"Dımdım Kalesi" olayıdır.
1660 yılında Bitlis, Hakkari ve Amediye beylikleri
Osmanlı hakimiyetine girmişlerdi. 1666 yılında Bağdat
seferine giden Osmanlının yanında yer almadığı ve
zaferini kutlamadığı gerekçesiyle Bitlis beyi Abdalhan'ın
üzerine büyük bir kuvvetle gidilerek beyliğine son verilir
ve maddi-manevi bütün varlığına el konulur. İlginç tarafı
ise Bitlis Kürt beyliğinin ortadan kaldırılması harekatına
başta Mehmudî aşireti olmak üzere bir çok Kürt beyi de
çok sayıda savaşçı güç ile Osmanlı Sultanı yanında yer
almasıdır.
Ehmedê Xanî, gerek kendisinden önceki süreçlerde,
gerekse kendi zamanında meydana gelen askeri ve
siyasal olaylardan etkilenmiş, bu olaylar Xanî'nin ulusal
düşüncelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır.
Osmanlı imparatorluğu zamanında baş gösteren
isyan ve karışıklıklar sonucu değişik uluslar, başlarının
çaresine bakıp devletleşme yolunda çaba sarfederken,
Kürt beylikleri ya dağılma sürecine girmiş yada kendi
aralarında kavgalı olmuşlar, bir türlü kendi aralarında birliktelik sağlayamamış bir lider etrafında bir araya gelememişlerdir.
Sahip olduğu öngörü ile geleceği iyi gören Ehmedê
Xanî'nin en büyük ulusal arzusu, Kürtlerin kendilerinden
olan ve bazı niteliklere sahip müşterek bir lider etrafında
birleşip kendi kaderlerini tayin etmeleri olmuştur.
"Mem û Zîn" adlı eserinin 189-234 arası beyitlerinde
ulusal arzusunu ve bu arzunun gerçekleşmesinin önündeki engeller olarak "Kürtler ve onların beyleri arasındaki iç anlaşmazlıkları" gibi sosyolojik tespitlerde bulunmuştur. Cesur ve gayretli Kürt beylikleri açıkça övmüş,
cömertlikleri ve ulusal onurlarına rağmen bu toplulukların
ne kadar bahtsız ve talihsiz olduklarını açıkça dile getirmiştir.
ardı gələn sayımızda
Hazırlayan: Mustafa ÖZER
Mustafaozer34@hotmail.com
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HDP’li eski kadın vekiller Aralık 2016’dan bu
yana cezaevinde olan hasta tutuklu eski HDPEş
Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un serbest
bırakılması talebiyle yazılı açıklama yaptı. Kandıra
F Tipi Cezaevinde bulunan Tuğluk'un sağlık durumuna dikkat çekilen açıklamada, "Biz, Aysel'in
arkadaşları olarak, ağır hastalığı nedeniyle derhal
tahliye edilmesi ve tedavisinin dışarıda yapılması
İçin Adalet bakanlığı üzerinde demokratik bir baskı
oluşturmak amacıyla, basın ve yayın organlarına,
Avrupa'daki parlamenterlere, insan hakları kurumlarına, sağlık örgütlerine, CPT'ye, Avrupa Parlamentosu'na ve dünyadaki kadın örgütlerine Aysel
Tuğluk ile dayanışmaya davet etmek için mektup
yazıp, temas kurduk, randevular aldık" denildi.
Duvar’da yer alan habere göre; açıklamanın
tamamı şu şekilde: "Bir ülkede demokrasinin
gelişim düzeyini belirleyen önemli kriterlerden biri
cezaevleridir. Türkiye 384 cezaevi,300 bine yaklaşan tutuklusu ve yaşanan insan hakkı ihlalleriyle
Demokrasinin kırıntısının bile kalmadığı bir
ülkedir.1605 hasta tutuklunun olduğu cezaevlerinde, hasta tutsaklar siyasi nedenlerle tahliye
edilmeyip ölüme terkedilmektedir. İşte bu siyasi tutsaklardan biri Aysel Tuğluk’tur.
Aysel Tuğluk, Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Eş Başkanı, 23. Dönem Diyarbakır, 24.
Dönem Van Milletvekili olarak görev yapmış bir
siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Milletvekilliği olduğu dönemde yaptığı açıklamalar ve
konuşmalar nedeniyle 10 yıl ceza verilmiş olup,
yaklaşık 5 yıldır Kandıra cezaevinde yatmaktadır.
Kandıra Cezaevi'nde tutsak bulunan Aysel
Tuğluk, 2 yıldan beri hafıza kaybı yaşamaktadır.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından Demans
teşhisi konulan Aysel Tuğluk, cezaevinde, ancak

arkadaşlarının yardımıyla yaşamını sürdürebilmektedir.
Cezaevi koşullarında hastalığı hızla ilerleyen
Aysel TUĞLUK’a Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp
Bölümü tarafından oybirliğiyle "cezaevinde kalamaz" raporu vermiştir. Ancak Adalet Bakanlığının
kesin rapor İçin gönderdiği İstanbul Adli Tıp kurumu
tamamen siyasi bir yaklaşımla “Cezaevinde kalabilir” raporu vererek arkadaşımızın hastalığının her
geçen gün ağırlaşmasana neden olmaktadır.
Bizler, Aysel Tuğluk’un ,AKP/MHP iktidarının,
Partimiz HDP’ye yönelik yaptığı siyasi tasfiye
operasyonları sonucunda Avrupa’da sürgünde
yaşamak zorunda kalan, Milletvekili ve HDP Eş
Genel Başkan yardımcılığı yapan ve kendisiyle birlikte çalışan arkadaşlarıyız. Eğer Türkiye'de kalsaydık, hukuk ve adaletten uzak olarak verilen cezalar
nedeniyle aynı Aysel TUĞLUK arkadaşımız gibi
cezaevinde olacaktık.
Biz, Aysel'in arkadaşları olarak, ağır hastalığı
nedeniyle derhal tahliye edilmesi ve tedavisinin
dışarıda yapılması İçin Adalet bakanlığı üzerinde
demokratik bir baskı oluşturmak amacıyla, basın ve
yayın organlarına, Avrupa'daki parlamenterlere,
insan hakları kurumlarına, sağlık örgütlerine,
CPT'ye, Avrupa Parlamentosu'na ve dünyadaki
kadın örgütlerine Aysel Tuğluk ile dayanışmaya
davet etmek için mektup yazıp, temas kurduk, randevular aldık.
Aysel Tuğluk ve onun şahsında tüm hasta tutuklular Özgür kalana kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz.05.01.2022
Aysel TUĞLUK’a Özgürlük!!!
Hasta Tutsaklara Özgürlük!!!
Aysel TUĞLUK’un arkadaşları
Selma Irmak- HDP Eski Hakkari Mv
Leyla Birlik-HDP Eski Şırnak Mv
Filiz Koçali-HDP Eski Eş Genel Bşk Yrd
Yurdusev Özsokmenler-HDP Eski Antep Mv
Dilek Öcalan-HDP Eski Urfa Mv
Nursel Aydoğan- HDP Eski Diyarbakır Mv
Saadet Becerikli-HDP Eski Batman Mv
Sibel Yiğitalp - HDP Eski Diyarbakır Mv
Leyla İmret-HDP Almanya Temsilcisi ve Cizre
Eski Bel Eşb
Bedia Özgökçe-Van Büyükşehir Belediye Eşb
ve HDP Eski Van Mv
Tuğba Hezer-HDP Eski Van Mv
Besime Konca-HDP Eski Siirt Mv"
BasNews

"Almanya'da Türkiye'nin casusluk faaliyetleri arttı"
Almanya’da Özellikle Türkiye adına yürütülen
casusluk eylemlerinde artış olduğu öne sürüldü.
Almanya'da Federal Başsavcılığın Almanya'da
yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleriyle ilgili
olarak açtığı soruşturmaların sayısı 2021'de bir
önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Welt gazetesinde
Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine
verdiği yanıta dayandırılan haberde, özellikle
Türkiye adına yapılan casusluk faaliyetlerinde artış
olduğu önü sürüldü.
Gazetenin haberinde, Başsavcılığın 2020 yılında 14 soruşturma açarken 2021'de yabancı casusluk eylemlerine ilişkin 22 soruşturma başlattığı
belirtildi. Son iki yıl içinde açılan soruşturmalardan
10'unun Türkiye'nin gizli servisi Milli İstihbarat
Teşkilatı'yla (MİT) bağlantılı olduğuna işaret eden
Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, soruşturmalardan 4'ünün 2020'de, 6'sının da 2021'de
açıldığını söyledi.
Dağdelen: Ankara'ya daha fazla baskı uygulanmalı
DW Türkçe'deki habere göre, geçen yılki soruşturmalardan ikisinin takipsizlikle sonuçlandığını ve
yürütülen soruşturmalarla ilgili şimdiye kadar bir
dava açılmadığını da kaydeden Dağdelen, Alman
hükümetini bu konuda eylemsizlikle suçladı. "Federal hükümetin Erdoğan'ın Almanya'daki ağını çökertmekle bir ilgisinin olmadığı açık" diyen Dağdelen, yeni Alman hükümetinden Ankara'ya daha

Şabi Başkanı ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Haşdi
Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz ile bir araya geldi.
Görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ele alındı.
Irak Parlamentosu’nda düzenlenecek olan seçimler
sonrası ilk oturumun konuşulduğu görüşmede, yeni
kurulacak Irak hükümeti hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Feyyaz, Erbil’de Başkan Mesud Barzani ile de bir
araya geldi.
BasNews

Duhok Valisi Dr. Elî Teter'den
memurlara son uyarı

Duhok Valisi Dr. Elî Teter bir açıklama ile Duhok kent
sınırlarında görev yapan bütün memurlara çağrıda bulunarak, koronavirüsle mücadele üst komisyonunun
belirlediği kurallara uymalarını istedi. Basın mensuplarıyla bugün bir araya gelen Dr. Elî Teter, Duhok kent
idaresi ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve belirlenen
bütün kuralları hayata geçireceklerini dile getirdi.
Açıklamasında Duhok kent sınırlarında görev
yürüten memurları uyaran Teter, 20.01.2022 tarihine
kadar herkesin aşı olması gerektiğini ve bu şekilde
görevlerinin başında bulunmalarını istedi.
Memurlar haricinde bütün vatandaşlarında aşı
olması gerektiğine dikkat çeken Duhok valisi açıklamasında, 01.02.2022 tarihinden sonra aşı kartları
olmayanların devlet kurum – kuruluşlarına alınmayacaklarını ifade etti.
Elî Teter açıklamasının devamında, mevcut kuralların uygulanmasını takip etmek için belirlenen komisyonların ilçe ve kazalarda da görev yapacaklarını belirtti.
Taziyelerin kurulması konusunda sorulan soruya
Teter: “Diyanet İşleri Bakanlığı bu konuda karar almak
için toplanacak ve alınacak karara göre hareket edilecek.” dedi.
BasNews

"Peşmerge'nin Mahmur'a
dönmesiyle IŞİD saldırıları azaldı"
fazla baskı uygulamasını istedi.
Almanya'da özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Türkiye kaynaklı casusluk faaliyetlerinde artış olduğu öne sürüldü.
Almanya'da son olarak geçen ekim ayında 40
yaşındaki bir kişi Türkiye adına casusluk yaptığı
iddiasıyla Düsseldorf'ta lüks bir otelde gözaltına
alınmıştı. Söz konusu kişinin odasında mermi ve bir
isim listesi ele geçirilmiş, savcılık zanlının banka
hesabında da şüpheli para trafiği olduğunu kaydetmişti.
Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre 15
Aralık itibariyle Türkiye'de de 54 Alman vatandaşı
cezaevinde. 2020 yılında Türkiye'de cezaevinde
bulunan Almanların sayısı 64'tü.
BasNews

PDK’nin Mahmur Sorumlusu Kirmanc Ebdullah,
Peşmerge Güçleri’nin Mahmur’a konuşlandırılmasından beri
IŞİD teröristlerinin eylem ve hareketlerinin azaldığını söyledi.
PDK’nin Mahmur Sorumlusu Kirmanc Ebdullah BasNews’e
yaptığı açıklamada, Mahmur halkına en güzel destek ve
samimiyetin 2 Peşmerge ve Irak ortak tugayının bölgeye yerleştirilmesi olduğunu söyledi. PDK’li Kirmanc Ebdullah,
Peşmerge Güçleri’nin Qereçux Dağı’na yerleşmesiyle birlikte
IŞİD teröristlerinin eskisi kadar eylem yapamadıklarını ve
hareket edemediklerini dile getirdi. IŞİD teröristlerinin özellikle gizli hücre yapılanmasına güvendiğini kaydeden Kirmanc
Ebdullah, “Bundan ötürü IŞİD’e karşı sadece askeri alanda
mücadele etmek yeterli olmayacaktır. Toplumsal, ideolojik,
düşünce ve siyasi alanlarda da mücadeleye ihtiyaç var. Sünni
Arap vatandaşların sorunlarının çözülmelidir ki IŞİD bu sorunlardan istifade ederek halk içerisinde örgütlenmesin ve gizli
hücreler kurmasın” dedi.
BasNews
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hasta çocukları yurt dışına göndereceğiz

Barzani Yardım Vakfı, hasta çocukların ailelerine
destek sunacaklarını ve tedavileri için hasta çocukları
yurt dışında göndereceklerini belirtti.
Barzani Yardım Vakfı, bir Alman kuruluşu ile
koordineli olarak 12 yaşından küçük her hasta çocuğun
tedavisi için destek sunacaklarını açıkladı.
Açıklamada, maddi durumu elverişli olmayan ve
tedavi masrafları yüksek olan ailelere destek sunmak
için yurt dışı programları hazırladıkları vurgulandı.
Söz konusu program dahilinde tedaviye ihtiyacı olan
çocukların yurt dışına gönderileceği kaydedildi.
Ailelerin 13 Ocak’a kadar e-posta yoluyla vakfa
ulaşabileceği belirtildi.
BasNews

Joe Biden: Korona
vakaları daha da artacak
ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini
belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Covid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.

PDK Yönetim Kurulu Üyesi Elî Ewnî, Rojava
Kürdistanı’nın şu anki durumunun PKK siyasetinden
kaynaklandığını, Kürdistan Bölgesi’nin de bazı bölgelerinin bu siyasetten olumsuz yönde etkilendiğini
ve zarar gördüğünü söyledi.
Son dönemde Sêmalka Sınır Kapısı’nın kapatılmasını BasNews’e değerlendiren PDK Yönetim
Kurulu Üyesi Elî Ewnî, PKK’nin bazı oyunlar yaparak
halkı kışkırtarak sınır kapısının kapanmasını ve
daha sonra da kapının açılmasını talep ettiğini dile
getirdi. Güney ve Rojava Kürdistanı’nın birbirine
bağlayan Sêmalka Sınır Kapısı PKK taraftarlarının
Peşmerge Güçlerine saldırması sonrası kapatılmıştı. PKK yönetimi sınırın kapatılmasından
Kürdistan Bölgesi yönetimini sorumlu tutuyor.
"PKK Rojava2daki yenilgisini gizlemek için
saldırıyor"
PDK Yönetim Kurulu Üyesi Elî Ewnî PKK’nin
sınır kapısındaki gümrük ve güvenlik görevlilere
saldırarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin egemenlik iradesini zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.
Rojava Kürdistanı’nın başına gelen tüm felaketlerin PKK’nin yanlış siyasetinden kaynaklandığını
dile getiren Elî Ewnî “PKK en son Sêmalka Sınır
Kapısı’nın kapanmasına neden oldu. Şimdi de açılması için gösteri yapıyorlar. PKK, Rojava’daki yenilgisini kargaşa yaratarak gizlemeye çalışıyor. Çünkü,
Rojava’yı hem idari hem de hizmet anlamında yönetmeyi başaramadılar. Halk onların yönetiminden
rahatsız. Bundan ötürü Kandil Rojava Kürdistanı’nı
Kürdistan Bölgesi’ne karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
“Devrimci Gençlik neden Efrin sınırında eylem
yapmıyor?”
Sınırdaki kargaşayı yaratan PKK’nin Devrimci
Gençlik (Ciwanên Şoreşger) yapılanmasına da değinen Elî Ewnî, “Madem Rojava konusunda bu kadar
samimiler neden Devrimci Gençlik(Ciwanên
Şoreşger) yapılanması Efrin ile Türkiye arasında
sınırda eylem yapmıyor? Madem Apo’nun özgürlüğünü istiyorlar o zaman Türkiye’ye karşı savaş-

malılar, neden Kürdistan Bölgesi’ne saldırıyorlar?
Halktan ne istiyorlar?” şeklinde değerlendirdi.
PKK’nin Rojava Kürdistanı’nın başına büyük bela
olduğunu söyleyen PDK’li Elî Ewnî, “Bu politikaları
nedeniyle ABD; Rusya ve Avrupa ülkelerinin desteğini kaybettiler. Bu yenilgilerinin üzerini örtmek için bu
tür saldırılar düzenliyorlar” dedi.
“PDK Rojava’ya kök salmıştır”
PDK Yönetim Kurulu Üyesi Elî Ewnî sözlerini
şöyle sürdürdü: “PKK, PDK’nin Rojava’ya kök
saldığının farkında, özellikle Rojava halkı Başkan
Barzani’yi çok seviyor. Bundan ötürü PDK’yi halka
kötü göstermek istiyor. Ancak bu konuda başarılı
olamamışlardır.”
“Süleymaniye PKK’ye teslim edildi”
PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentine de büyük zararalar verdiğini belirten Elî Ewnî
“Lahûr Cengî ve mafyası döneminde PKK Süleymaniye’de iktidardı. PDK karşıtlığı üzerinden Süleymaniye, PKK’ye teslim edildi ve bu yüzden Süleymaniye kenti kendini PKK ve Türkiye’nin savaşının
ortasında buldu, bölge hergün bombalanıyor. PKK
orada kamplarını açıktan kurdu ve günlük halktan
haraç topluyor” değerlendirmesinde bulundu. PDK
Yönetim Kurulu Üyesi Elî Ewnî, YNK’nin PKK’nin
kötü siyasetinin önünü almaması halinde Süleymaniye kentinin PKK ve Türkiye arasındaki savaşa
kurban edileceği uyarısında bulundu.
BasNews

PDK ve YNK seçimlerin zamanında yapılması konusunda anlaştı

Biden, sağlık ekibinden yeni tip coronavirüse (Covid19) ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı,
gelecek günlerde Covid-19 vakalarının daha da arttığını
göreceksiniz" uyarısında bulundu.
Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun
aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşıolmamanın hiçbir bahanesi olamaz" yorumunda bulundu.
Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19
ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda
düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat
verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak"
dedi.
ABD’de Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle
son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1
milyon eşiğini aşmıştı. Ülkedeki Covid-19 verilerini
derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre,
son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1
milyon 77 bin 605 olmuştu.
BasNews

PDK ile YNK, bir sonraki
Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin zamanında yapılması
konusunda anlaştı.
Kürdistan Demokrat Partisi
(PDK) ile Kürdistan Yurtseverler
Birliği (YNK) ortak heyetleri bugün
Süleymaniye’de bir araya geldi.
Toplantının ardından ortak bir
yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
“YNK ile PDK arasındaki işbirliği
çerçevesinde bugün YNK ile PDK’den heyetler anayasa, seçim ve
komisyonla ilgili Süleymaniye’deki
YNK Politbüro’da bir araya geldi. İki
taraf, Kürdistan Parlamentosu
seçimlerinin zamanında yapılması
ve seçimlerle ilgili yasal ve siyasi
mekanizmayla ilgili ortak anlayış
olması konusunda mutabık kaldı.”
Açıklamada ayrıca iki tarafın,

vatandaşların seçim süreciyle ilgili
güveninin güçlendirilmesi için
sürecin şeffaf ve başarılı geçmesi
konusunda birlikte çalışılması
konusunda da mutabık kaldığı
belirtildi.
PDK ile YNK arasında yapılan
5 Mart 2019 tarihli siyasi anlaşmaya işaret edilen açıklamada,

“İki partinin son dönemdeki
toplantılarında, kardeşlik ve birliktelik ruhuyla, Kürdistan Bölgesi’nin yüksek çıkarları doğrultusunda gerekli fiili ve yasal adımların atılması gerektiği vurgulandı.
Önümüzdeki hafta toplantıların
sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.
BasNews

Kürdistan Bölgesi'nde geçtiğimiz
yıl 287 kişi hayatına son verdi
Kürdistan Bölgesi Polis Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 kişi
öldürüldü veya intihar etti.
Kürdistan Bölgesi Polis Müdürlüğü Sözcüsü
Karzan Emîr bugün düzenlediği basın açıklamasında 2021 yılı bilançosunu açıkladı. Emîr, Kürdistan
Bölgesi’nde 2021 yılında 215 kişinin kasten 59
kişinin ise yanlışlıkla öldürüldüğünü 287 kişinin ise
intihar ettiğini, ayrıca geçtiğimiz yıl 5 bin 530 hırsızlık vakası yaşandığını, bin 51 ruhsatsız silaha el
konulduğunu kaydetti.

Polis yetkilisi geçtiğimiz yıl 149 kişinin uyuşturucu madde ile bağlantılı gözaltına alındığını belirtti.
Kürdistan Bölgesi Polis Müdürlüğü Sözcüsü,
geçtiğimiz yıl 8 bin 933 yangın ve olayın kayıtlara
geçtiğini bu olaylarda 133 kişinin hayatını kaybettiğini, 178 kişinin yaralandığını, 281 kişinin ise kurtarıldığını dile getirdi.
Doğayı karşı işlenen suçlara ilişkin ise yapılan
açıklamada, 60 ruhsatsız av tüfeğine el konulduğu,
563 kişinin ise kaçak av yaptıkları için gözaltına
alındığı belirtildi.
BasNews
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Pir birêz Gula Almastê, em Yektîya Civata Kurdên
Serok Barzanî: Hêvîdar im sala nû ji bo Azerbaycanê û xebatkarên rojnama ,,Dîplomat,,-ê
bona nivîs û weşandina romana XELEKE XEYALÊN
gelê me bibe destpêka qonaxeke nû BÊ
EZMAN We û keda kê gêhiştîye weşandûna vê
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Serok Mesûd Barzanî bi
boneya hatina sersala nû peyama pîrozbahiyê belav kir.
Serok Mesûd Barzanî bi
boneya hatina sersala nû peyama pîrozbahiyê belav kir û ragihand: “Hêvîdar im sala nû ji bo
gelê me destpêka qonaxeke nû
be ji bo baştirbûna guzeraniya
xelkê û pêkanîna aramî û pêşketinên zêdetir.”
Peyama Serok Barzanî wiha
ye: Bi helkefta serê sala nû ya
zayînî ve pîrozbahiyê li xelkê
Kurdistanê û malbatên serbilind
ên şehîdan û Pêşmergeyên
qehreman dikim. Hêvîdar im sala
nû ji bo gelê me destpêka qonaxeke nû bê ji bo baştirbûna
guzeraniya xelkê û pêkanîna
aramî û pêşketinên zêdetir.

Bi pêwîst dizanim spasiyên
xwe pêşkêşî hêzên Pêşmerge û
dezgehên emnî û hemû xelkê
Kurdistanê bikim ku herdem bi
qurbanîdan û xweragiriya xwe, li
beranber gef û teror û abluqeyan
da rawestan û parêzgeriyê li Kurdistanê kirine.
Erkê ser milê hemû dam û
dezgeh û aliyên siyasiyane di
asta qurbanîdana gelê me de bin
û pêkve û bi hîmeta hemû aliyek
parêzgeriyê li destkeftan û mafên
xelkê Kurdistanê bikin.
Hilbijartina Cotmeha derbasbûyî ya Encûmena Nûnerên
Iraqê, hilbijartineke baş bû û
encamên wê jî derxerê xwest û
îradeya welatiyan bû. Piştî pejirandina encaman ji aliyê dadgeha federalî ve pêwîst e hengav û

nerîtên destûrî yên ji bo pêkanîna kabîneya nû ya hikûmetê û
dezgehên din bi leztir bêne bi cîh
kirin û geşbûn û xizmetguzarî û
maf û xwesta welatiyan û hemû
pêkhatên Iraqê bibê ewlewiyeta
bernameyên hikûmeta nû.
Ew jî li çarçoveya bicîkirina
her sê prensîpên hevbeşî, li
hevkirin û hevsengiya di hukimraniyê de. Heman demê de jî
nabe êdî hewla îhmalkirina
pêkhatên Iraqê di hukimraniyê de
bê dayîn.
Bi helkefta serê sala 2022 ya
zayînî ve, em careke din tekez li
ser peyama aştiyane û çanda
pêkvejiyana gelê Kurdistanê
dikin û pêwîst e hemû aliyek bi
başî li wê yekê têbigihe ku Iraq û
navçeya me êdî xwe li ber kêşe û
tundutîjî û teror û tundrewî û
nearamiyê nagre.
Erkê civaka navdewletî ye jî ji
bo parastina aştî û dadperwerî û
asayîşê hokareke yarmetîder be,
ji bo ku êdî ji vê zêdetir gelên
navçeyê û xelkê bêtawan tûşî êş
û wêrankariyê nebin.
Di sala nû de bi hêviya wê
yekê aştî û pêkvejiyan li ser
navçeya me bikêşê û hêviya xêr
û xweşiyê ji bo gelê Kurdistanê
dixwazim.
Ji Xwedayê mezin hêvîdar im
gelê me ji hemû cûre pejik û
nexweşî û êş û karesatan bi dûr
bigre.
Mesûd Barzanî, 31.12.2021

KONGRA-GEL ji bo tevlêbûna meşa li Parîsê bang kir

Dîwana Hevserokatiya KONGRA-GEL bi wesîleya salvegera
nehemîn a qetlîama Parîsê daxuyanî da û ji bo tevlêbûna meşa
roja Şemiyê bang kir.
Dîwana Hevserokatiya KONGRA-GEL bi wesîleya salvegera
nehemîn a qetlîama Parîsê daxuyaniyek weşand.
Di daxuyaniya KONGRA-GEL
de ev tişt hate diyarkirin:
“Em sê hevalên xwe yên jin ên
şoreşger Sakîne Cansiz (Sara),
Fîdan Dogan (Rojbîn) û Leyla
Şaylemez (Ronahî) ên ku di 9’ê
Çileya 2013’an de li Parîsê hatibûn qetilkirin bi rêz û hurmeteke
mezin bi bîr tînin. Em careke din
dewleta Tirk a faşîst nalet dikin û
diyar dikin em ê hesabê vê
qetlîamê bipirsin.
Gelê me, dostên me û li gelek
derên dinyayê rêxistinên jinan ji

bo ku hesap ji kujeran were pirsîn
û edalet pêk were 9 sal in
têkoşîneke mezin dimeşînin.
Edaleta li Fransayê ji dêvila ku
rastiyan derxe holê û malbat di
serî de divê wijdanê gelê me û
raya giştî aram bike, dixwaze ser
dosyeyê bigire.
Her kes kujeran nas dikin û
navnîşana wan dizane. Ji xeynî
belge û agahiyên di dosyeya dozê
de
serokê
berê
Daîreya
Îstîxbaratê ya Artêşa Tirk Îsmaîl
Hakki Pekîn di bernamayeke
televîzyonê de diyar kiribû qetlîama Parîsê ji aliyê MÎT’ê hatiye
kirin û heke hewce bike divê ji bo
kesên din jî were kirin.
Ronîkirina qetlîama li Parîsê,
eşkerekirina rastiyan û pêkanîna
edaletê berpirsyariya dewleta
Fransayê ye.
Bi saya tolerans û piştgiriya

NATO’yê ya ku Fransa jî di nav de
ye û ya welatên Ewropayê dewleta Tirk bêyî ku xwe vekişîne bi
eşkeretî Kurdan qetil dike. Ji ber
vê jî Fransa dixwaze ser dosyeya
qetlîama Parîsê bigire.
Dewleta Tirk a faşîst ji ber
polîtîkayên qirkirina gelê Kurd a
niha di nav krîzeke mezin de ye û
ber bi hilweşandinê ve diçe. Tu
tişt wê nikaribe hilweşandina
faşîzma AKP û MHP’ê bide sekinandin.
Di vê pêvajoyê de
Fransa jî di serî de welatên ku
rola wan di pirsgirêka doza Kurdan de hene, divê polîtîkaya xwe
biguherînin û ev tiştekî exlaqî û
wijdanî ye.
Heta ku edalet pêk were,
Tevgera Jinên Kurd di serî de,
gelê me û dostên me, wê dev ji
têkoşîna edaletê ya sê jinên
şoreşger bernedin. Tekane bersiva li hemberî qetlîam û qirkirinan
ev e ku divê rejîma dewleta Tirk
were hilweşandin.
Di vê pêvajoyê de her qada ku
gelê me lê heye, tevlêbûna xurt
gelekî girîng e. Bi pêşengiya TJKE di 8’ê Çileyê de ji bo protestokirina hikumeta faşîst AKP û MHP a
ku hevalên me Sara, Rojbîn û
Ronahî qetil kiribûn û ji bo ku
Fransa edaletê pêk bîne, divê her
kes were Parîsê.
Ji bo ku em bibin dengê şehîd
û gelê xwe, di 8’ê Çileyê roja
Şemiyê em li Parîsê bin.”

pirtûkê pîroz dikin û Wera vê karê pîroz serkeftinê ji
Xwedayê gewre hîvî dikin,her bijî bi şahî û
bextewarîyêda .

XELEKE XEYALÊN BÊ EZMAN
Ji jineke Kurd romaneke bê sînor
Nivîskar: Gula Almastê
Weşanên NA-Roman
254 rûpel
Sal 2021
1000 heb çapbûn

“Dengê pê re diaxivî, bi qijeqij bû, wek kemaneke
bêakord bi rexneyan ser û guh lê dirûçikand. Dixeniqî…
Gavbigav di hinavê xwe de dikizkizî. Paşê ew kizîn li
gewrîyê asê dibû, du qirçîna ewr û ezmanê hestiyar, wê
ba¬rana di kortikan de digewimî bi xwişînî pêşî lê berdida. Hêsirên wê, ew dilopên kirîstal, biriqandin li xwe
wenda kiribûn. Di¬şibîyan çilkên ji cihokan bipekin.”
Nivîskar, dilê xwe berdaye navenda hişê xwe û hişê
xwe tev li hev kom kirîye, berdaye dilê xwe, wisa her
duyan bi hev re, linavhevhevdayî bi hev re diherikîne.
Loma, peyv, nola çilkên cihokan dipekin, dikevine ser
kaxezê, loma ne bi zimanekî hişk, ne bi zimanekî nerm
û ne jî bi zimanekî maskûlen çîrokê vedibeje.
Nivîskar vegotina çîrokeke bi kronolojîyekê, bi
teşeyekê ve grêdayî ji xwe re nekirîye xem sereleheng,
bûyer, dem û dewran neafirandîye, eynikeke neşkestî
danîye pêşberî civaka xwe û bi realîzmeke realist çîroka “keçikeke dê û bavekî bê kur” bi dêwilan ji bîrê
kişandiye û berdaye cohikên xwe berdide çemê nivîsbêjîya kurdî.
Roman, her çi qasî gelek teybetmendîyan bihewîne
jî li ser wan teybetmendîyan gêre nake. Hêmayên
klasîzmê, yên modern û heta yên postmodern bi kar
tîne. Ji bikaranîna biwêjan heya gotinên pêşîyan, termînolojîya gund û bajêr bi hev re distire û nane romanê
li tenûreke dadayî, wî hevîrê bi haveyn tirş dike, dipêje.
Belkî çîrok xwendeyan zû nekêşe nava xwe lêbelê çirok
xwe bi hesanî berdide hiş û dilê xwendeyan.

Hikûmeta Federal şandina 200
milyar dînarê meha borî yê
Herêma Kurdistanê pesend kir

Îro roja sêşemê Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Dr. Cotyar Adil aşkere kiriye encûmena wezîran a
Iraqê xerckirina 200 milyar dînarê meha 12an ê sala borî
yê Herêma Kurdistanê pesend kiriye. Herwiha Dr. Cotyar Adil aşkere jî kiriye rêkarên pêwîst hatine stendin
pare ji bo liqa Hewlêrê ya banka navendî were şandin.
Di berdewamiyê jî de Dr. Cotyar Adil dibêje hikûmeta
Iraqê tekez kiriye karê wan ê serekî şandina mûçeyê be û
ew hêvî dikin mûçe di dema xwe de ji Hewlêrê re were
şandin. Dr. Cotyar Adil behsa wê yekê kir di heyama 2
hefteyên din de dîwana çavdêriya darayî ya Herêma Kurdistanê wê li ser hurgilliyên xerciyan bicivin.
BasNews
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Bi biryara Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi mîqdarê milyarek û 250 dînar ji nûjenkirina 11 bendavan terxan kir. Li
ser daxwaza Wezareta Cotkarî û çavkaniyên Avê bi armanca nûjenkirina 11 bendavan li Herêma Kurdistanê bi mîqdarê 1,250,250,000 (yYek milyar û dû sed û penca milyon û
dû sed û penca hezar dînar) ji aliyê Serokwezîr Mesrûr
Barzanî ve hat terxankirin. Ev yek jî di çarçoveya giringîdan
bi temamkirin û nûjenkirina bendaw û projeyên avê li ser
Herêma Kurdistanê ye. Bendavên werin nûjekirin wiha ne:
Li Silêmaniyê bendavên (Şîwe Sûr, Heşe Zînê, Çemî
Simore), li Duhokê, (Keşkan , Bêdohê) li Germiyann bendavên (Harrawe , Qadirkerem Awe Spî) li Hewlêrê li
Hewlêrê bendava (Dêgile).
BasNews

Serok Mesûd Barzanî îro
sêşemê 4ê Çileya 2022yan li
Selahedîn pêşwaziya Serokê
Demkî yê Encûmena Nûnerên
Iraqê Mehmûd Meşhedanî kir.
Di civînê de derbarê rewşa
siyasî ya Iraqê ya piştî hilbijartinê
û çawaniya birêveçûna yekem
rûniştina Encûmena Nûnerên
Iraqê û eger û pêşhatên siyasiyan
de danûstandina bîr û ramanan
kirin. Her di vê hevdîtinê de
tekezî li ser bicîkirina her sê prensîpên hevbeşî, li hevkirin û
hevsengiyê û berçavgirtina maf û
para welatiyan û pêkhatên Iraqê
kirin.
BasNews

Berdevkê PDK ê: Me û YNK ê bo Bexdayê
projeyekî hevpar amade kiriye

Polonya di navbera xwe û
Belarûsê de dîwar ava dike
Demeke dirêje ku di navbera welatê Polonya û Belarûsê
de pirsgirêka derbasdbûna koçberan heye û Polonya weka
çareyekê wê di navbera welatê xwe û Belarûsê de dîwar
ava bike.

Li gor ragihandina çapemeniya Polonyayê wezareta
karên hundir û rêvebiriya parastina sînor peyman girêdan ku
di navbera sînoran de dîwar bê avakirin. Ji rêxistina parastina sînor tûxgeneral Wioletta Gorzkowska ragihand ku
avakirina dîwar pêdiviye û wê di meha hezîranê de biqede.
Gorzkowska got ku çêkirina dîwar veberhênanekî stratejîke
û dirêjahiya dîwar wê 186 km.be. Bilindahiya dîwar 5 metreye û wê 50 hezar ton hesinê pola bê bikaranîn. Ser dîwar
bi têlê tê girtin, wê bi cîhazên elektronîk û kamerayan bê
destekkirin û wê 22 deriyên dîwar hebin. Maliyeta dîwar li
dora 130 mîlyon dolare.
PeyamaKurd

Wan | Di 3 salan de 160 kes
di rêya penaberiyê de mirin
Şaxê Komeleya Mafê Mirovan (ÎHD) ya Wanê û Komeleya Koç û Lêkolînê ya Serhatê derbarê penaberên ji ser
Rojhilatê Kurdistanê ve xwe li sînorên bajarê Wanê yê
Bakurê Kurdistanê dixin daxuyanî dan. Li gorî daxuyaniya
ku ji aliyê rêveberê ÎHDê Hamdî Bayhan, hat eşkerekirin li
Wanê di 3 salên dawî de 160 penaberan di rêya penaberiyê
de jiyana xwe ji dest dane. Di daxuyaniya hevbeş de hat
diyar kirin, pêşîgirtina mirinên penaberan li ser sînoran
berpirsyartiya hemû dewletan e ku ji ber şerên li Rojhilata
Navîn bidawî nabin bi milyonan mirov neçar dimînin terka
warên xwe bidin.
Li gorî daxuyaniyê; di nav 3 salên dawî de 49 kes bi
qefilîna ji sermayê, 68 kes di encama fetisîna di Gola
Wanê de, 42 kes bi qezayên trafîkê, kesek jî di encama
êrîşeke çekdarî de, bi tevahî 160 penaberan jiyana xwe ji
dest dane.
PeyamaKurd

Berdevkê PDK ê Mehmûd
Mihemed di civîna rojnamevanî
de, di derbarê seredana tevgera
Sedr de ragihand ku têkiliya hatina heyeta tevgerê bi civîna encumena nûneran ya di 9 ê mehê de
heye. Mehmûd Mihemed her
weha ragihand ku seredana
tevgera Sedr bi avakirina
hukumeta nû ya Bexdayê heye û
wê sibê heyeta PDK ê û heyeta
YNK ê li ser mijarê bicive.
Civîna her dû heyetan roja 5 ê
mehêye, wê li ser parastina der-

stkeftiyên Kurdistanê, nêrîna Kurdistanê li hukumeta nû ya Bexdayê wê çawabe û ji bo hukumeta
nûh sozên ku derbarê şareseriyên
arîşeyên niha yên navbera
Hewlêrê û Bexdayê de, bê ku
astengî derxin çareser bikin û bi
paş nexin, wê kom bibin. Mehmûd
Mihemed weha got:
“ Ew behsa hikûmeta piranî ya
niştimanî dikin. Em jî dibînin ku
divê derî û pencereyên hikûmeta
bê, vekirî bin ji bo hemû alî tê de
beşdar bin. Lê ew dibînin ku tenê

ew ên kursiyên zêde bi dest xistine, tê de beşdar bin. Bi nêrîna
wan, eger opozîsyoneke bihêz
hebe, dê demokrasî were çespandin.
Cudahiya me li gel aliyên Erebî
ew e ku taybetmendiya Herêma
Kurdistanê heye û komek pirsgirêkên me yên netewî hene, ji
ber wê, divê di karnameya me ya
ku dê were amadekirin de, bi
zelalî behsa wan pirs bike.
Projeya karnameyeke hevbeş
di navbera PDK û YNKê de hatiye
amadekirin, ti cudahî me li ser wê
tune ye, lê belê pêwîstiya wê bi
nûkirinê heye ji bo em wê bikin
karnameyeke Kurdistanî.
Mesele ne piştevaniya vê
arasteyê yan wê ye, ji ber ku em
beşek in ji avakirina vê hikûmetê
ne. Em piştevaniya ti aliyekî li dijî
aliyekî din nakin, lê em ê bibin
şirîkî avakirina hikûmeta şirîkatiya
niştimanî û divê em tê de bibin
kevirê bingehîn.” PeyamaKurd

Amerîka û Hevpeymaniya Navdewletî
piştevaniya Pêşmerge dikin û dê berdewam bin
Emîndarê Giştî yê Wezareta
Pêşmerge Cebar Yawer ji
malpera KDP.info re ragihand,
Amerîka
û
Hevpeymaniya
Navdewletî piştevaniyê li Hêzên
Pêşmerge dikin û tekez dikin ku
ewê berdewam bin li ser hevahengî û alîkariya Pêşmerge.
Rêveberê Giştî yê Ragihandin
û Hişyariya Netewî li Wezareta
Pêşmerge
Emîd
Usman
Mihemed ji malpera KDP.info re
ragihand: “Ti erkeke serbazî yê
Hevpeymanan li Iraqê nemaye û
erkê wan bûye tenê şêwirmendî
û logestîk û danîna bernameyên
serbazî. Lê ew bi xwe berdewam
behsa hebûna hevahengiyê dikin
ligel Hêzên Pêşmerge û ew
hevahengî
û
têkelî
ligel
Pêşmerge di warê reform û çaksaziyên Wezareta Pêşmerge ne
û herwiha di warê logestîk û perwerdeya leşkerî ne.”
Emîd Usman Mihemed wiha
got: “Ji ber giringiya rola
Pêşmerge li eniyên şerê li dijî

terorîstên DAIŞê, Kongreya
Amerîka biryar daye ku ji budceyê sala 2022 yê Wezareta
Bergîriyê ya Amerîka budceyek ji
bo Hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê jî were diyarkirin,”
Ji aliyê xwe ve, Emîndarê
Giştî yê Wezareta Pêşmerge
Cebar Yawer ji malpera KDP.info
re ragihand: “Amerîka û Hevpeymaniya Navdewletî piştevaniyê li
Hêzên Pêşmerge dikin û di
civînê xwe de ligel me tekez dikin

ku ewê berdewam bin li ser
hevahengî û alîkariya Pêşmerge.
Em jî spasiya wan dikin û ji wan
re dibêjin ku divê di vê qonaxê de
em bihevre rûbirûyê DAIŞê bibin.
Ji bo wê yekê jî me daxwaza balafirên (Dronên Êyro Vayronênt
RQ20) me kiriye, lê heya niha
neghane me. Armanca me ji wan
balafiran ew e ku em tevgera
terorîstên DAIŞê bibînin û metirsiya wan li ser çeperên
Pêşmerge kêm bikin.” KDP.info

465:1.QXD 06.01.2022 4:00 Page 13

D Î P L O M AT 01-07 Yanvar, Çileya paş, İl-Sal 2022
Kero nemir buhar tê… Covid-19: Li Herêma Kurdistanê biryarên nû

13

¹ 01 (465)

Z. Brîndar, Niviskar
Îro çapemenîya ku bi derfetên
partîyên wek PDK û bi navê
“Çapemenîya Azad“ li Başûrê Kurdistanê weşanê dikin, ji weşanên
netewî dûr, ne di xizmeta berjewendîyên PDK û Başûrê Kurdistanê
de ne. Ji PDK û berjewendîyên
Başûr zêdetir bûne berdevkên
partîyên wek PKK û PYD û ji pişt
de xencerê li pişta xwedîyê xwe
dixin.
Gelek caran di serkeftinê de
meriv serxweş dibe û bi ser xwe ve
diçe. Di vê serxweşbûnê de gelek
tişt ji ber çav wenda dibin û meriv
nabîne, yan jî naxwaze bibîne.
Avakirina welat yan dewletekê
helbet ne hêsan e. Di pêvajoya
avakirina welatekî de gelek
zehmet,
pirsgirêk
û
alozî
derdikevin pêş. Ji ber ku di destpêkê de hîmên saxlem û stûnên
tebût nayên danîn, zehmetî û pirsgirêk hîmên wî welatî yan bingeha
wê dewletê dihejînin û hefsar ji
destê meriv derdikeve. Siwarê ku
hefsar sist bike yan hefsar ji destê
wî derkeve, zû bi zû nikare serê
hespê xwe bigre. Di encamê de
yan ji hespê dikeve, yan jî hespê
wî berê xwe dide rê û armancek
din. Yanî, swarê ku ne hişt û piçekî
dîktator be nikare serê hespê xwe
bigre.
Di welatên paşdemayî de û bi
taybet
li
Rojhilata
Navîn,
demokrasî wek berdana serê hefsarê hespê ye. Heta tu dewleta
xwe li ser hîm û esasên saxlem û
zexm nede rûniştandin, heta tu
dem û dezgehên dewleta xwe li
ser esas û bîr û bawerîyên netewî
ava nekî, wê her tişt seqet û lenger
bimeşe û wê hefsarê civatê ji destê
te derkeve. Başûrê Kurdistanê îro

di vê rewşê de ye. Ji ber ku di destpêkê de hîm û stûnên saxlem
nehatine danîn û dem ûdezgehên
ku dewletê li ser pîyan digrin nehatine sazkirin, rêveberî û dezgehên
heyî jî nikarin kar û erkên xwe li gor
zagonên dewletê birêve bibin. Ev
yek jî rê dide ku partî, malbat, eşîr
û hetta kesên serbixwe jî rêzê ji
dezgehên heyî re negrin û ji bo
têkbirina wan dezgehan her karê
kirêt û xirab bikin.
Gava em dên û bala xwe didin
rewşa her çar parçeyên Kurdistanê, dibînin ku em Kurd ji qalibên
malbatî, eşîrtî û partîtîyê derneketine der, hizra netewî û netewparêzîyê di mejî û giyanê me de
nemeyaye, nestewiyaye û ji ber vê
jî em nebûne millet. Her çiqasî em
xwe wek millet bibînin û pesnê xwe
bidin jî, bi kiryar, hest, fikir û hizra
xwe em ji şert û krîterên milletbûnê
dûr in. Hem parçebûna welatê me
em ji krîterên milletbûnê dûr xistine, hem çand û zimanê me. Di
encama tunebûna van krîteran de
bêguman di siyasetê de jî krîterên
milletbûn û netewperwerîyê em ji
hev dûr xistine. Tunebûn yan jî
kêmbûna krîterên milletbûn û
netewbûnê, bandorek neyînî li
hest û hizra me û herweha li
siyaseta me jî dike. Ji ber tunebûn
yan jî kêmbûna krîterên milletbûn
û netewbûnê, em di kar û barên
xwe yên partîtî, malbatî, eşîrtî û
rêxistinî de jî biser nakevin û her
tiştê me nîvco dimeşe. Di siyasetê
de jî wilo ye, di rêvebirina dem û
dezgehan de jî.
Di encama tekoşînek dûvdirêj û
bedêlek pir giran de parçeyek
welatê me nîvazad bû û Başûrê
Kurdistanê bû federasyon. Bi pêldana ala rengîn, bi hikûmeta xwe,
bi dem û dezgehên xwe, bi
pêşmerge û hêzên ewlekarîya
xwe, baş yan xirab wek nîv
dewletekê bi rê ve diçe.
Xwedîlêderketin û paraztina
parçeyekî azad bêguman erk û
wezîfeya her Kurdê welatperwer e.
Ev tiştekî din e. Ji vê zêdetir,
xwedîlêderketin û paraztina wî
parçeyê azad ji herkesî zêdetir erk
û wezîfeya partî û dezgehên wî
parçeyî ne. Erk û wezîfeya hêzên
wî parçeyî ne. Ev jî bêguman bi

artêşek yekgirtî, netewî û xurt û bi
perwerdeyek netewî û netewperestî pêk tê. Heger artêş û dezgeh ji
bin bandora partîyan dernekevin û
wek beşek ji partîyan bixebitin, ne
karin erkên xwe bi cîh bînin, ne jî
karin dewletek saxlem ava bikin.
Çapemenî jî wilo ye. Çapemenîya
ku ne di xizmeta berjewendîyên
millet û dewleta xwe de be, wê
nikaribe faydeyê bigihîne milletê
Kurd. Çapemenîya ku bi hizr û
hestên netewî weşanê neke û
xwedî li berjewendîyên Kurdistanê
dernekeve, wê ji xêrê zêdetir
ziyanê bide rêveberî, dezgeh û
destkeftîyên heyî.
Îro çapemenîya ku bi pare û
derfetên partîyên wek PDK û bi
navê “ Çapemenîya Azad “ li
Başûrê Kurdistanê weşanê dikin, ji
weşanên netewî dûr, ne di xizmeta
berjewendîyên PDK û Başûrê Kurdistanê de ne. Ji PDK û berjewendîyên Başûr zêdetir bûne berdevkên partîyên wek PKK û PYD û ji
pişt de xencerê li pişta xwedîyê
xwe dixin. Ev yek jî bêguman
encama „ demokrasî “ û „ azadîya
“ bê ser û ber e.
Encamek din a “ demokrasî û
azadîya bê ser û ber “ jî hebûn û
rewşa PKK bi xwe ye.
Li tu welatekî dinyayê azadî û
demokrasîyek bê sînor tuneye.
Azadî û demokrasîya bê sînor bi
xwe re alozî û anarşîzmê jî tîne. Di
dewletek serbixwe de helbet dive
azadî û demokrasî hebe. Lê di
rewşa îro de azadî û demokrasîya
bê sînor ji bo Başûrê Kurdistanê
xeter e, wek berdana hefsarê
hespê ye. Heke ji roja roj de hinek
xal û sînorên tund hatibana danîn
û hefsarê hespê zêde nehatiba
sistkirin, belkî îro PKK jî û çapemenîya ku ji PDK zêdetir berdevkîya PKK dikin jî sînor derbas
nedikirin.
Gotinek heye dibêjin; „ Kero
nemir buhar tê, pîrê nemir giya û
pincar tê “.
Meriv ji nîvê rê jî vegere û
kêmasîyên xwe temam bike baş e.
Heke PDK û Barzanî bi navê azadî
û demokrasîyê dengê xwe nekin û
li benda buharê bimînin, wê ew
destkeftîyên heyî jî yeko yeko ji
dest derkevin wesselam.

Şandeya Partiya MAF û Azadiyan serdana partiya PDK-S kir
HAK-PAR ji bo danûstandinên bi partiyên
parçeyên din re, bi serektiya Serokê Giştî yê HAKPARê Letîf Epozdemîr, Cîgirê Serokê Giştî û Berpirsê
Peywendiyên Derve Zana Sezen, Endamê Meclîsa
Partiyê Ramazan Tosun, Endamên HAK-PARê Omer
Kuş, Remzî Nîgît û Ebdullah Oflas serdana baregeha
Partiya Demokrata Kurdistan-Sûriyeyê / PDK-S kir.
Ser navê Partiya Demokrata Kurdistan-Sûriyeyê /
PDK-S, Dr. Ebdulhekîm Beşar Endamê Ofîsa Siyasî û
Berpirsê Rêxistinên li Herêma Kurdistanê, Seîd Omer
Endamê Komîteya Navendî û Berpirsê Ofîsa Peywendiyên Nîştimanî, Ehmed Melek Endamê
Komîteya Navendî û Mihemed Şîrîn Endamê
Komîteya Navendî pêşwaziya heyeta HAK-PARê kirin
û guftûgo li ser kar û xebatên çar parçeyên Kurdistanê, rewşa siyasî û aboriya Rojava, xurtkirina têkiliyan û rêzgirtina xebatên parçeyan hate kir.
Serokê Giştî Letîf Epozdemîr agahî li ser kar û

Lijneya Rûbirûbûna Vîrusa Koronayê (Covid-19) biryarên
nû eşkere kir. Lijneya Rûbirûbûna Vîrusa Koronayê (Covid-19)
îro sêşemê 4ê Kanûna 2022yan bi serperiştiya Wezîrê Navxwe
yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed civiya, piştî pêşkêşkirina
raporta Wezareta Tendirustiyê çend biryar hatin dayîn. Biryarên
nû yên Lijneya Rûbirûbûna Vîrusa Koronayê ev in:
Yekem: Dirêjkirina dema wergirtina vaksînê ji aliyê hemû
karmendên hikûmetê ve heta 20ê Kanûna 2022yan. Karmendên ku pabendî biryarê nebin, li gor yasaya tendirustiya
giştî muamele ligel wan dê were kirin.
Duyem: Encamdana testa Koronayê li deriyên sînorî ji bo
hemû geştyarên ku serdana Herêma Kurdistanê dikin, heta
kesên ku karta wan a vaksînê jî hebe, lê belê kesên ku testa
wan a Koronayê ya beriya 48 saetan hebe, ne tê de.
Sêyem: Lijneya Bilind biryar da, ku Wezareta Ewqaf û
Karûbarên Olî bi hemahengiya ligel yekeyên îdarî di rojên bê
de rênimayên taybet li ser danîna konên şînê derbixe.
Çarem: Komên geştyariyê divê beriya 48 saetan testa
Koronayê kiribin, an jî karta wan a vaksînê hebe.
Pêncem: Divê hemû welatiyên vaksîn wergirtine an
wernegirtine, li hemû cihên giştî yên girtî yên weke saziyên
hikûmetê, market, restoran, cihên bazirganiyê, kompaniyan û
cihên din ên sektora taybet, pabend bin bi bikaranîna maske
û mesafeya 1,5 metre di navbera hev de.
Şeşem: Piştî roja 01/02/2022yan bêyî karta vaksînê an
testa Koronayê ya beriya 48 saetan, ji bo ti kesî rê nayê dayîn
ku serdana cihên giştî bike weke saziyên hikûmetê, market,
restorant, cihên bazirganiyê, kompaniyan û holên merasîman.

Di 2021ê de 171 hezar turîstan
serdana Çiyayê Nemrûdê kir

Çiyayê Nemrûdê yê dikeve ser navçeya Kolikê ya Semsûrê li Bakurê Kurdistanê, piştî rakirina tedbîrên koronayê
careke din mêvandarî li bi sed hezaran tûrîstan kir.
Li gorî ragihandina Rêveberê Çand û Geştyariyê yê Semsûrê Ahmet Gunaydin, di nav sala 2021ê de, 171 hezar geştyaran serdana Çiyayê Nemrûdê kiriye ku ji sedî 10ê wan
biyanî û ji sedî 90ê wan welatiyên ji Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bûne.
Rêveberê Çand û Geştyariyê yê Semsûrê herwiha gotiye:
“Înşallah bo sala nû hedef 300 hezar geştyar e, dê 300 hezar
geştyar bên bajarê me û serdana nirxên geştyarî bikin û wan
bibînin û dê ji aliyê aborî ve bo kompanyayên geştyariyê
pereyan qezenc bikin, dê bibe piştgiriyek. Em li Semsûrê ji bo
pêşxistina sektora geştyariyê berdewam bi hevkarên xwe re
di nava hevahengiyê de ne.”
Şûnwarê dîrokî yê Nemrûdê dîroka wê diçe heta berî
zayînê sala 62an ku ji aliyê Qralê Komageneyê Antiochos
Theos ve dest bi çêkirina wê hatiye kirin û di sala 1987an de
jî di Lîsteya Mîrata Cihanî ya UNESCOyê de weke mîratekî
cîhanî hatiye pejirandin.
PeyamaKurd

Cara yekem hunermendeke Kurd
beşdarî konsera ‘Voices of Change’ bû
xebatên HAK-PARê, amadehiya ji bo hilbijartinan û li
ser rewşa Bakurê Kurdistanê da û qala girîngiya rêzgirtina xebatên siyasiyên li parçeyên din ên Kurdistanê kir.
Partiya Demokrata Kurdistan-Sûriyeyê (PDK-S) ji
bo xebata amadehiya hilbijartinan serkeftin ji Partiya
Maf û Azadiyan / HAK-PAR re xwest.
Serdana Partiya Maf û Azadiyan / HAK-PAR piştî
xatirxwestinê bi dawî hat.
dengekurdistan.nu

Hunermenda Kurd Narîn Feqe, yekem car wek hunermendeke Kurd beşdarî konsera Voices of Change a hikûmeta
Swêdê bû û 4 stran tê de gotin. Narîn Feqe li ser beşdarbûna
xwe ya konsera Voices of Change ragihand ku yekem car e
hunermendeke Kurd beşdariyê tê de dike û got, di van konserên
hikûmeta Swêd saz dike de hunermendên ji gelên cuda yên
bandora wan li ser civakê heye beşdar dibin. Feqe di konsera
Voices of Change de, stranên “Ax Kurdistan”, “Gelek Bîriya Te
Bikim” û du stranên din ên gelêrî gotin. Di konsera Voices of
Change herwiha 50 muzîsyenan jî beşdarî kir. PeyamaKurd
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Премьер-министр: Все военные
лагеря под контролем иракцев

5 января премьер-министр Ирака Мустафа альКазими заявил, что все военные базы в его стране
теперь находятся под полным контролем иракских
сил. Казими сделал это заявление во время еженедельного заседания кабинета министров, на котором
он заверил, что вывод иностранных боевых сил
завершен в соответствии с предыдущим соглашением между Багдадом и Вашингтоном.
"Мы подтверждаем, что боевая роль американских
войск и сил Международной коалиции в Ираке закончилась, и все лагеря приняты иракскими силами", цитирует его пресс-служба в заявлении, опубликованном в Twitter.
Премьер заверил кабинет министров, что роль
оставшихся американских и других иностранных сил
состоит в том, чтобы консультировать и помогать
иракским силам в их продолжающейся войне против
"Исламского государства" (ИГ).
Казими также осудил недавние нападения на американский персонал в Багдаде и Анбаре, заявив, что
такие действия нанесут ущерб безопасности и стабильности Ирака в целом.
В понедельник, 3 января, два беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой атаковали на
лагерь "Victory" в Багдаде, где размещаются американские войска, не причинив никакого вреда. За этим
последовали еще три атаки с применением ракет и
беспилотников в столице и Анбаре.
В нападениях обвиняются поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы, которые, очевидно, отметили таким образом вторую годовщину убийства
иранского генерала Касема Сулеймани, поскольку на
дронах, использованных по крайней мере в одной из
атак, были надписи: "Месть Сулеймани". kurdistan.ru

Войска США в аэропорту
Багдада атаковали дроны

3 января силы США, дислоцированные в лагере
"Виктори" в международном аэропорту Багдада, подверглись атаке беспилотников. Это произошло во
вторую годовщину убийства высокопоставленного
иранского генерала Касема Сулеймани. По сообщениям СМИ, ссылающихся на источники в службах
безопасности Ирака, беспилотники были сбиты
системой защиты "C-RAM", и не причинили никакого
ущерба. В социальных сетях распространились
фотографии одного из сбитых беспилотников с надписью: "Месть Сулеймани".
Касем Сулеймани, командующий иранскими силами "Кудс", и Абу Махди аль-Мухандис, заместитель
председателя проиранских ополченцев "Хашд ашШааби", были убиты в результате авиаудара США 3
января 2020 года недалеко от аэропорта Багдада.
Сегодняшняя атака дронов произошла через
несколько часов после того, как поддерживаемые
Ираном шиитские ополченцы провели в Багдаде масштабную церемонию в честь памяти Сулеймани и
Мухандиса. Вечером 2 января шиитские ополченцы
провели митинг в Багдаде, сжигая флаги США и
Израиля и скандируя: "Смерть Америке", "Смерть
Израилю".

01-07 Yanvar, Çileya paş, İl-Sal 2022

Новогоднее послание Масуда Барзани
Курдский
лидер,
глава
"Демократической партии Курдистана" (ДПК) Масуд Барзани
пожелал народу Курдистана,
Ирака и всего мира счастливого и здорового Нового года в
послании, которое он опубликовал в пятницу, 31 декабря.
"Народ Курдистана, Ирака и
остального мира, с Новым
годом. Будем надеяться на
более здоровый 2022 год", написал он, также особо подчеркнув жертвенный подвиг
курдских сил пешмерга в
войне с терроризмом.
"Позвольте мне также сказать то, что никогда не бывает
слишком далеко от моего
сердца, - с Новым годом, силы
пешмерга, жертвы которых
навсегда останутся в нашей
памяти", - написал Барзани.
Он также заявил, что система управления в Ираке не
должна исключать или маргинализировать какие-либо компоненты страны.
Барзани подчеркнул, что
октябрьские парламентские
выборы в Ираке прошли "хорошо" и их результаты показали
волю народа.
"После ратификации резул-

ьтатов выборов Федеральным
верховным судом Ирака конституционные
процедуры
должны быть усилены для
формирования нового правительства и других институтов",
- написал он, добавив, что,
следуя принципам партнерства, консенсуса и баланса
между фракциями, приоритетом следующего правительства должно быть служение
интересам граждан, предоставление более качественных услуг и реагирование на
требования народа.
"Между тем, не должно
быть никаких усилий по маргинализации любого компонента

из системы управления", отметил Барзани, подчеркнув,
что Курдистан будет продолжать углублять и продвигать
культуру мирного сосуществования и терпимости.
"Все
стороны
должны
понять, что в Ираке и в регионе больше не может быть
насилия, террора, экстремизма и нестабильности. Кроме
того, международное сообщество несет ответственность за
защиту мира, справедливости
и безопасности", - заявил Барзани.
Глава ДПК пожелал всем
мирного и процветающего
2022 года.
kurdistan.ru

Премьер-министр Ирака назвал нынешние
отношения с Эрбилем "лучшими с 2003 года"
Премьер-министр
Ирака
Мустафа аль-Казими заявил в
четверг, 30 декабря, что отношения между Багдадом и Эрбилем стали "лучшими с 2003
года".
Казими сделал это заявление во время заседания кабинета министров, на котором он
рассмотрел деятельность своего правительства в 2021 году.
"Наши отношения с Иракским Курдистаном во время
правления этого правительства
были лучшими с 2003 года, и
мы гордимся этими отношениями", - цитирует премьер-министра его пресс-служба в заявлении, опубликованном в Twitter.
Казими отметил, что Эрбилю
и Багдаду удалось урегулировать свои разногласия путем

мирного диалога и построения
взаимного доверия, в результате чего нерешенными остались
лишь некоторые вопросы.
Эрбиль и Багдад неоднократно
сталкивались с взлетами и
падениями в своих отношениях
после свержения режима "Баас"

Саддама Хусейна в 2003 году.
Регион Курдистан настаивал на
выполнении конституции Ирака,
чтобы помочь разрешить споры,
в то время как иракские власти
пытались подорвать конституционные права курдских граждан.
kurdistan.ru

В Курдистане пересмотрят
антиковидные меры

Сегодня, 4 января, должно состояться заседание Высшего комитета Регионального правительства Курдистана (КРГ) по борьбе с "COVID-19",
чтобы рассмотреть меры, направленные на борь-

бу с пандемией. Об этом в интервью "Kurdistan24" сообщил министр здравоохранения Саман
Базанджи.
Министр отметил, что, несмотря на то, что
количество ежедневных заражений в Курдистане
снизилось, это не означает, что риск миновал.
"Ожидается еще одна волна "COVID-19",
подобная тому, что происходит сейчас в других
странах, особенно с распространением "Omicron", новой версии вируса", - добавил Барзанджи.
3 января министерство здравоохранения
сообщило в своем ежедневном отчете, что за
последние 24 часа в разных городах Курдистана
было зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусом и 6 смертельных исходов
заболевания.
kurdistan.ru
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Хошияр Зибари и делегация "Движения садристов" Биография Барзани получила
обсудили формирование нового правительства книжную премию "BIBA"
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3 января делегация иракского "Движения садристов"
прибыла в Эрбиль для встреч
с лидерами "Демократической
партии Курдистана" (ДПК) и
обсуждения
формирования
нового правительства в Багдаде. В пресс-релизе "Движения
садристов" сказано, что их
делегация, прибывшая во

главе с Хасаном аль-Азари, а
также
высокопоставленный
представитель ДПК Хошияр
Зибари обсудили вопросы
начала "нового этапа серьезной работы на благо всего
иракского народа".
Они также обсудили усилия
по формированию "правительства с национальным боль-

шинством", подчеркивая необходимость обеспечить народу
лучшие условия жизни.
Со своей стороны, Зибари
подчеркнул "стремление к расширению сотрудничества и
координации, чтобы ускорить
формирование правительства,
отвечающего чаяниям народа".
Согласно окончательным подтвержденным
результатам,
"Движение садристов", возглавляемое влиятельным шиитским
религиозным лидером Муктадой
ас-Садром, получило 73 места
на октябрьских парламентских
выборах. За ним следует коалиция "Такадум" Мохаммеда альХалбоуси с 37 местами; коалиция "Правовое государство"
Нури аль-Малики получила 33
места, а ДПК во главе с известным курдским лидером Масудом
Барзани - 31 место. kurdistan.ru

Шиитские ополченцы требуют
доказательств вывода американских войск
Поддерживаемая Ираном
группа шиитских ополченцев
альянса "Фатх" обратилась к
премьер-министру
Ирака
Мустафе аль-Казими с требованием предоставить доказательства вывода боевых сил возглавляемой США Международной коалиции.
Согласно
официальным
заявлениям иракского правительства и армии, боевые части
Коалиции уже покинули Ирак в
соответствии с соглашением
между Багдадом и Вашингтоном.
Однако высокопоставленный член "Фатх" Ахмед Абдул
Хусейн заявил в интервью, что
ополченцы скептически относятся к этим заявлениям,
поскольку видят, что "конвои
все еще прибывают, чтобы
доставить военное снаряжение
для иностранных войск".
Он предупредил, что, если
иракское правительство не предоставит доказательств вывода
американских сил из Ирака,
""Фронт сопротивления" Ирака
имеет право выступить против
войск США".
В так называемый "Фронт
сопротивления" входят поддерживаемые Ираном группы

шиитского ополчения, которых
обвиняют в нападениях на
посольство и вооруженные
силы США в Ираке.
"Срок вывода войск США
уже истек. У них не будет возможности остаться сверх установленного срока", - заявил
Хусейн.
1 января тысячи сторонников поддерживаемых Ираном
шиитских формирований "Хашд
аш-Шааби" собрались в Багдаде, чтобы отметить вторую
годовщину убийства США высокопоставленного
иранского
генерала Касема Сулеймани.
3 января 2020 года американские беспилотники бомбили
два автомобиля недалеко от
международного аэропорта Багдада, убив Касема Сулеймани и
Абу Махди аль-Мухандиса,

старшего командира "Хашд
аль-Шааби".
Во время митинга 1 января,
прошедшего в районе Джадирия, протестующие скандировали: "Смерть Америке", и поджигали флаги США и Израиля.
Среди них были лидеры шиитов, в том числе председатель
"Хашд
аш-Шааби"
Фалих
Файяз, глава альянса "Фатх"
Хади аль-Амири и лидер движения "Хикма" Омар аль-Хаким.
Чтобы предотвратить возможные атаки на посольство
США, в Багдад были переброшены дополнительные бригады
армии.
Убийство Сулеймани и Мухандиса стало началом бурных
шиитских протестов против присутствия войск США и Международной коалиции. kurdistan.ru

Турецкая база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу

Вечером 2 января несколько ракет были выпущены по турецкой военной базе в северной иракской провинции Ниневия. О жертвах не сообщается. Глава Оперативного командования Ниневии
Салих аль-Хадиди сообщил в интервью "Bas-

News", что по меньшей мере четыре ракеты
упали в районе базы "Зилкан", расположенной к
северу от Мосула, где дислоцируются турецкие
силы. Были также неподтвержденные сообщения
о пятой ракете, которая упала на открытой местности вдали от базы. Контртеррористическая
служба Курдистана также сообщила, что несколько ракет типа "Град" калибра 122 мм упали между
деревней Джубран и турецкой военной базой в
подрайоне Зилкан, провинция Ниневия. По данным курдских военных, никто не пострадал.
По имеющейся информации, ракеты были
запущены со стартовой площадки, установленной на пикапе, в селе Абу-Джарбу в приграничном районе Башика.

Биография выдающегося курдского лидера, бывшего президента Иракского Курдистана Масуда Барзани стала победителем ежегодной премии за лучшую книгу "BIBA" 2021 года в категории биографий.
"Для меня большая честь, что моя книга "Грань
свободы: как Масуд Барзани вывел Курдистан на
край независимости" была выбрана победителем
ежегодной премии "Лучшая независимая книга"
(BIBA) 2021 года за биографию", - сказал автор книги
журналист Даван Яхья Халиль.
Он сообщил, что конкурс проходит в Соединенных Штатах, и в нем ежегодно участвуют более миллиона книг, из которых только 70 получают награды
по различным категориям.
Курдский автор также отметил, что это первый
раз, когда книга, рассказывающая об истории Курдистана, получает такую международную премию.
Книга рассказывает о Масуде Барзани, который
также является главой "Демократической партии
Курдистана" (ДПК), а также о его продолжающейся
борьбе за обеспечение прав, свободы и независимости курдского народа с 1946 года. "Масуд Барзани
был в центре Курдистана, и эта работа исследует,
что сделало его уникально подходящим для этой
должности", - сказал автор. Ежегодная премия "Best
Indie Book Award" ("BIBA") - это международный
литературный конкурс, в котором отмечаются самостоятельно опубликованные и независимо публикуемые авторы со всего мира.
kurdistan.ru

В 2021 году в Ираке были
арестованы 345 террористов

1 января иракские военные заявили, что в 2021
году силы безопасности арестовали 345 террористов. В заявлении иракской службы безопасности
сказано, что в течение того же года силами федеральной полиции убиты 20 террористов. В заявлении
не уточняется, были ли убитые членами "Исламского государства" (ИГ).
Подозреваемые в причастности к терроризму
преследуются в соответствии со статьей 4 Закона о
борьбе с терроризмом.
В заявлении сказано, что аресты были произведены в ходе операций, проведенных в Багдаде,
Дияле, Ди-Каре, Басре, Кербеле, Наджафе, Салахаддине, Киркуке, Самаре и Синджаре.
Силы безопасности также арестовали 3009 человек, объявленных в розыск, и 490 человек, участвовавших в межплеменных столкновениях.
Согласно заявлению, в 2021 году в общей сложности были уничтожены 442 укрытия ИГ, изъят 21
пояс со взрывчаткой, 1170 мин, 1599 нелицензионных единиц оружия, 532 минометных ленты, 769
снарядов для РПГ, 76 пусковых установок для ракет
и сотни других боеприпасов.
kurdistan.ru
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Спорные курдские территории – главная тема Премьер-министр Курдистана заявил
переговоров ДПК по формированию правительства Ирака о планах дальнейшего укрепления

Глава
"Демократической
партии Курдистана" (ДПК)
Масуд Барзани 4 января принял высокопоставленную делегацию иракского "Движения
садристов", прибывшую обсудить формирование нового
правительства в Багдаде. В
ходе переговоров курдская
партия сосредоточила внимание на необходимости решения
затянувшихся проблем в спорных курдских районах.
Делегация "Движения сад-

ристов" во главе с шейхом
Хасаном Алатари встретилась
с членами политбюро ДПК,
после чего провела отдельное
обсуждение с президентом
Масудом Барзани.
Как сообщает агентство
"BasNews", ДПК настаивает на
том, чтобы новое правительство решило административные вопросы, вопросы безопасности и политические вопросы,
касающиеся спорных территорий в провинциях Киркук, Нине-

вия, Дияла и Салахаддин.
Она также добивается гарантий прав курдских сил пешмерга, являющихся частью системы
обороны Ирака в соответствии с
конституцией страны.
Как сообщает штаб-квартира Барзани, курдский лидер
подчеркивает, что следующее
правительство Ирака должно
быть в состоянии преодолеть
текущие проблемы и удовлетворить требования народа.
Стороны также обсудили
первое заседание нового иракского парламента, которое
назначено на 9 января.
"Движение садристов" одержало победу на парламентских
выборах в октябре прошлого
года, получив 73 места. В Курдистане ДПК является ведущей
курдской партией с 31 местом и,
следовательно, считается одним
из блоков, которые могут сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства в Багдаде.
kurdistan.ru

Лидер "Хезболлах" обвинил Саудовскую Аравию
в поддержке террористов в Сирии и Ираке

Бойцы шиитских отрядов сражались в Сирии
с экстремистскими группировками, которые
были созданы и вооружены Саудовской Аравией. С таким заявлением выступил в понедельник
лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан
Насрулла. В телеобращении, переданном по
каналу Al Mayadeen, он отверг обвинения со стороны Эр-Рияда в причастности "Хезболлах" к
террористической деятельности.
"Шиитские бойцы защищали мирное население в Сирии и Ираке, в то время Саудовская
Аравия направляла туда исламских радикалов и
смертников, от рук которых гибли женщины, дети
и старики", - заявил Насрулла. Он также подчеркнул, что "саудовские правящие круги стоят
за деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в
РФ) в регионе". "Мы не нападали на Саудовскую
Аравию, но она стала участницей заговора против Сирии и развязала войну в Йемене, выполняя волю Соединенных Штатов", - отметил шиитский политик.

TƏSİSÇİ VƏ BAŞ REDAKTOR:
TAHİR SÜLEYMAN
ÎMTÎYAZ Û SERNIVÎSAR:
TAHÎR SİLÊMAN
УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
ТАХИР СУЛЕЙМАН
Tel: +994 50 352-33-18

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в
свою очередь поспешил выступить в понедельник с заявлением, в котором указал, что высказывания лидера "Хезболлах" не отражают официальной позиции Бейрута. "Нападки на арабские государства Персидского залива и в особенности на Саудовскую Аравию не отвечают интересам ливанского народа и тем усилиям, которые
прикладывает правительство по выводу страны
из кризиса", - подчеркнул он. Ранее виновником
дипломатического скандала между Бейрутом и
арабскими монархиями Персидского залива,
который разразился в конце октября прошлого
года, стал министр информации республики
Джордж Кордахи, ушедший 3 декабря в отставку.
Он выступил в защиту йеменских мятежниковхуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны
Саудовской Аравии. В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими
позицию королевства в поддержку законного
йеменского правительства. Власти Саудовской
Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов
Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута.
Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт
ливанских овощей и фруктов, что нанесло урон
экономике республики. Как заявил телеканалу Al
Hadath саудовский министр иностранных дел
принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "между
странами Персидского залива и Ливаном нет кризиса". По его словам, "проблема состоит в том,
что Ливан находится под гегемонией агентов
Ирана в лице "Хезболлах", которые полностью
контролируют его правительство". kurdistan.ru
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инфраструктуры курдского региона

Премьер-министр Иракского Курдистана заявил о значительном прогрессе в развитии курдского региона Ирака в 2021 году,
несмотря на многочисленные проблемы. Он подтвердил, что его
кабинет привержен делу укрепления стратегической инфраструктуры и в предстоящем году.
Премьер-министр сделал это заявление в своем новогоднем
послании, в котором он выразил надежду на то, что 2022 год принесет больше процветания и счастья всем в Курдистане и за его
пределами. "Несмотря на многие финансовые кризисы и проблемы в прошлом году, Региональное правительство Курдистана не
жалело усилий для преодоления препятствий и продолжения
процесса реформ", - говорится в заявлении.
Курдский лидер выразил надежду, что в новом году в сотрудничестве с частным сектором будут введены новые крупные
стратегические проекты по дальнейшему развитию инфраструктуры в различных секторах Курдистана. Премьер-министр поблагодарил народ Курдистана за его стойкость и силу перед лицом
многих проблем. Он также почтил память сил пешмерга и мирных
жителей, погибших в результате атак "Исламского государства"
(ИГ) и стихийных бедствий в 2021-м.
kurdistan.ru

Иран сообщил об успешном запуске трех
исследовательских спутников в космос
Иран успешно запустил три исследовательских спутника в
космос. Об этом сообщило в четверг иранское агентство ISNA со
ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны и логистики
вооруженных сил Ирана Сейеда Ахмада Хосейни. По его словам,
космические аппараты выведены на низкую околоземную орбиту
с помощью ракеты-носителя "Симург".
"Цели запуска достигнуты, - цитирует его агентство. - В этой
космической исследовательской миссии впервые было запущено
три исследовательских аппарата одновременно на высоту 470

км". Иран начал осуществлять свою космическую программу в
2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих
спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24
стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по
использованию космического пространства в мирных целях.
В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени
имама Хомейни для решения задач национальной аэрокосмической промышленности. Центр способен осуществлять подготовку,
запуск, слежение и управление полетом космических аппаратов
на низкой околоземной орбите.
kurdistan.ru
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